РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВОНАФИНАНСИТЕ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА
ПРОТОКОЛ
№ 000030-9565
Гр. София, 30.09.2015 г.
Днес, 30 септември 2015 г. се проведе заседание на Държавната комисия по хазарта
(ДКХ) с участието на г-н Огнемир Митев – председател, г-н Васил Панов, г-жа Маргарита
Контантинова Златанова и г-н Явор Колев – членове.
На заседанието присъства г-н Григор Господинов – директор на дирекция
„ЛИКОИСА” в ДКХ.
Заседанието се проведе при наличието на предвидения в закона кворум при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 102324.09.2015г./
Раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
Раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани в
издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-9060-28.09.2015/ /вх. № 000030-849215.09.2015/
1.2."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9147-29.09.2015/ /вх. №
000030-8876-23.09.2015/
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НАЙС КЛУБ" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-9008-25.09.2015/ /вх. № 000030-870516.09.2015/
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9061-28.09.2015/ /вх. № 0000308778-17.09.2015/
3. Игри в игрално казино (онлайн) и за залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета (онлайн):
3.1."ПОЛКО ЛИМИТИД" LTD, Малта /изх. № 000030-8946-25.09.2015/ /вх. № 000030-596724.06.2015/
Раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8975-25.09.2015/ /вх. № 000030-880018.09.2015/
1.2."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9056-28.09.2015/ /вх. № 000030-8899-23.09.2015/
1.3."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-914629.09.2015/ /вх. № 000030-8714-16.09.2015/
1.4."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9170-29.09.2015/ /вх. № 000030-909728.09.2015/
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Раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-8972-25.09.2015/ /вх. №
000030-8288-10.09.2015/
1.2."АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-8973-25.09.2015/ /вх. №
000030-8287-10.09.2015/
1.3."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-8974-25.09.2015/ /вх. №
000030-8307-11.09.2015/
1.4."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9052-25.09.2015/ /вх. № 000030-773918.08.2015/
1.5."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9050-25.09.2015/ /вх. № 000030-774018.08.2015/
1.6."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9049-25.09.2015/ /вх. № 000030-774118.08.2015/
1.7."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9158-29.09.2015/ /вх. № 000030-875817.09.2015/
Раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-9058-28.09.2015/ /вх. № 000030-802625.08.2015/
1.2."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9073-28.09.2015/ /вх. № 000030-826308.09.2015/
1.3."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9188-29.09.2015/ /вх. № 0000308157-28.08.2015/
1.4."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9197-29.09.2015/ /вх. № 000030-783720.08.2015/
Раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в който
са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-9072-28.09.2015/ /вх. № 000030-814428.08.2015/
1.2."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-9174-29.09.2015/ /вх. № 0000308716-16.09.2015/
Раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-8981-25.09.2015/ /вх. №
000030-8324-12.09.2015/
1.2."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8954-25.09.2015/ /вх. № 000030-833112.09.2015/
1.3."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9059-28.09.2015/ /вх. № 0000308356-14.09.2015/
1.4."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-8986-25.09.2015/ /вх. № 0000308472-15.09.2015/
1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9076-28.09.2015/ /вх. № 000030-883418.09.2015/
1.6."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9129-29.09.2015/ /вх. № 000030-877617.09.2015/
1.7."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-9138-29.09.2015/ /вх. № 000030-872816.09.2015/
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1.8."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9136-29.09.2015/ /вх. № 0000308902-23.09.2015/
1.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9160-29.09.2015/ /вх. № 000030-901125.09.2015/
2. Игри с игрални автомати:
2.1."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-9006-25.09.2015/ /вх. № 000030-8306-11.09.2015/
2.2."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9005-25.09.2015/ /вх. № 000030-831912.09.2015/
2.3."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9004-25.09.2015/ /вх. № 000030-832012.09.2015/
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9003-25.09.2015/ /вх. № 000030-833912.09.2015/
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9002-25.09.2015/ /вх. № 000030-834914.09.2015/
2.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9148-29.09.2015/ /вх. № 000030-878317.09.2015/
2.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9010-25.09.2015/ /вх. № 000030-878417.09.2015/
2.8."МАРЛИН - 7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-9001-25.09.2015/ /вх. № 000030-852815.09.2015/
2.9."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8998-25.09.2015/ /вх. № 0000308497-15.09.2015/
2.10."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8999-25.09.2015/ /вх. № 0000308498-15.09.2015/
2.11."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9000-25.09.2015/ /вх. № 0000308499-15.09.2015/
2.12."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-899625.09.2015/ /вх. № 000030-8465-15.09.2015/
2.13."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-899725.09.2015/ /вх. № 000030-8467-15.09.2015/
2.14."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9009-25.09.2015/ /вх. № 000030-878117.09.2015/
2.15."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9064-28.09.2015/ /вх. № 000030-878217.09.2015/
2.16."ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9007-25.09.2015/ /вх. № 0000308305-11.09.2015/
2.17."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8977-25.09.2015/ /вх. № 0000308318-12.09.2015/
2.18."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9046-25.09.2015/ /вх. № 0000308321-12.09.2015/
2.19."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8950-25.09.2015/ /вх. № 0000308441-15.09.2015/
2.20."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000308979-25.09.2015/ /вх. № 000030-8333-12.09.2015/
2.21."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. № 0000308980-25.09.2015/ /вх. № 000030-8334-12.09.2015/
2.22."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8982-25.09.2015/ /вх. № 0000308338-12.09.2015/
2.23."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8987-25.09.2015/ /вх. № 000030-871716.09.2015/
2.24."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8989-25.09.2015/ /вх. № 000030-871916.09.2015/
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2.25."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8991-25.09.2015/ /вх. № 000030-872216.09.2015/
2.26."АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8957-25.09.2015/ /вх. №
000030-8340-12.09.2015/
2.27."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8951-25.09.2015/ /вх. № 0000308341-12.09.2015/
2.28."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8948-25.09.2015/ /вх. № 0000308448-15.09.2015/
2.29."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8945-25.09.2015/ /вх. № 0000308449-15.09.2015/
2.30."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9068-28.09.2015/ /вх. № 0000308450-15.09.2015/
2.31."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9066-28.09.2015/ /вх. № 0000308455-15.09.2015/
2.32."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9065-28.09.2015/ /вх. № 0000308457-15.09.2015/
2.33."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9069-28.09.2015/ /вх. № 0000308458-15.09.2015/
2.34."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9071-28.09.2015/ /вх. № 0000308461-15.09.2015/
2.35."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9067-28.09.2015/ /вх. №
000030-8453-15.09.2015/
2.36."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9070-28.09.2015/ /вх. № 000030-846015.09.2015/
2.37."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9075-28.09.2015/ /вх. № 000030-885918.09.2015/
2.38."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8967-25.09.2015/ /вх. № 000030-833512.09.2015/
2.39."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8953-25.09.2015/ /вх. № 000030-833612.09.2015/
2.40."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8968-25.09.2015/ /вх. № 000030-833712.09.2015/
2.41."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8969-25.09.2015/ /вх. № 0000308125-27.08.2015/
2.42."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8959-25.09.2015/ /вх. № 000030-839614.09.2015/
2.43."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8960-25.09.2015/ /вх. № 000030-839714.09.2015/
2.44."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8963-25.09.2015/ /вх. № 000030-839814.09.2015/
2.45."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8949-25.09.2015/ /вх. № 000030-834614.09.2015/
2.46."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8956-25.09.2015/ /вх. № 000030-835314.09.2015/
2.47."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-8952-25.09.2015/ /вх. № 000030-834714.09.2015/
2.48."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9140-29.09.2015/ /вх. № 0000308530-15.09.2015/
2.49."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8983-25.09.2015/ /вх. № 0000308534-15.09.2015/
2.50."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8988-25.09.2015/ /вх. № 0000308538-15.09.2015/
2.51."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8994-25.09.2015/ /вх. № 0000308540-15.09.2015/
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2.52."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8990-25.09.2015/ /вх. № 0000308545-15.09.2015/
2.53."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-91450-29.09.2015/ /вх. № 0000308238-04.09.2015/
2.54."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8962-25.09.2015/ /вх. № 0000308400-14.09.2015/
2.55."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8958-25.09.2015/ /вх. № 0000308402-14.09.2015/
2.56."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8961-25.09.2015/ /вх. № 0000308403-14.09.2015/
2.57."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8955-25.09.2015/ /вх. № 0000308404-14.09.2015/
2.58."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8947-25.09.2015/ /вх. № 0000308486-15.09.2015/
2.59."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8976-25.09.2015/ /вх. № 0000308488-15.09.2015/
2.60."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9185-29.09.2015/ /вх. № 0000309012-25.09.2015/
2.61."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9168-29.09.2015/ /вх. № 0000309013-25.09.2015/
2.62."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8964-25.09.2015/ /вх.
№ 000030-8316-12.09.2015/
2.63."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8966-25.09.2015/ /вх.
№ 000030-8317-12.09.2015/
2.64."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8965-25.09.2015/ /вх.
№ 000030-8322-12.09.2015/
2.65."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9057-28.09.2015/ /вх.
№ 000030-8445-15.09.2015/
2.66."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9055-28.09.2015/ /вх.
№ 000030-8556-16.09.2015/
2.67."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9164-29.09.2015/ /вх.
№ 000030-8557-16.09.2015/
2.68."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9062-28.09.2015/ /вх. № 0000308779-17.09.2015/
2.69."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8978-25.09.2015/ /вх. № 000030-833212.09.2015/
2.70."ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8984-25.09.2015/ /вх. № 0000308350-14.09.2015/
2.71."КОСМОС" ЕООД, гр. Свищов /изх. № 000030-8985-25.09.2015/ /вх. № 000030-870316.09.2015/
2.72."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8992-25.09.2015/ /вх. №
000030-8770-17.09.2015/
2.73."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9047-25.09.2015/ /вх. № 000030-873516.09.2015/
2.74."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-9127-29.09.2015/ /вх. № 0000308744-17.09.2015/
2.75."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9126-29.09.2015/ /вх. №
000030-8943-25.09.2015/
2.76."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-9119-29.09.2015/ /вх. № 0000308745-17.09.2015/
2.77."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9116-29.09.2015/ /вх. № 0000308729-16.09.2015/
2.78."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9152-29.09.2015/ /вх. № 0000308730-16.09.2015/
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2.79."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9153-29.09.2015/ /вх. № 0000308731-16.09.2015/
2.80."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9117-29.09.2015/ /вх. № 0000308732-16.09.2015/
2.81."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9128-29.09.2015/ /вх. № 000030-877717.09.2015/
2.82."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9131-29.09.2015/ /вх. №
000030-9021-25.09.2015/
2.83."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-9130-29.09.2015/ /вх. № 0000309022-25.09.2015/
2.84."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9135-29.09.2015/ /вх. № 0000309033-25.09.2015/
2.85."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9132-29.09.2015/ /вх. № 0000308832-18.09.2015/
2.86."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9150-29.09.2015/ /вх. № 000030-886518.09.2015/
2.87."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9167-29.09.2015/ /вх. № 000030-886018.09.2015/
2.88."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9165-29.09.2015/ /вх. № 000030-886218.09.2015/
2.89."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9161-29.09.2015/ /вх. № 000030-886418.09.2015/
2.90."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9149-29.09.2015/ /вх. № 000030-886618.09.2015/
2.91."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-9144-29.09.2015/
/вх. № 000030-9074-28.09.2015/
2.92."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9139-29.09.2015/ /вх. № 0000309023-25.09.2015/
2.93."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9137-29.09.2015/ /вх. № 000030-877517.09.2015/
2.94."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-9156-29.09.2015/ /вх. № 000030-873416.09.2015/
2.95."7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-9155-29.09.2015/
/вх. № 000030-8786-17.09.2015/
2.96."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9157-29.09.2015/ /вх. №
000030-8835-18.09.2015/
2.97."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9159-29.09.2015/ /вх. №
000030-8836-18.09.2015/
2.98."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9154-29.09.2015/ /вх. №
000030-8837-18.09.2015/
2.99."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-9166-29.09.2015/ /вх. №
000030-9053-28.09.2015/
2.100."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9187-29.09.2015/ /вх. №
000030-8940-25.09.2015/
2.101."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9186-29.09.2015/ /вх.
№ 000030-8825-18.09.2015/
2.102."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9194-29.09.2015/ /вх. № 000030-904025.09.2015/
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9118-29.09.2015/ /вх. № 0000309014-25.09.2015/
3.2."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-9122-29.09.2015/ /вх. № 000030-909528.09.2015/
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4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917729.09.2015/ /вх. № 000030-9079-28.09.2015/
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917929.09.2015/ /вх. № 000030-9081-28.09.2015/
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-918129.09.2015/ /вх. № 000030-9083-28.09.2015/
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9182-29.09.2015/ /вх. № 000030-885418.09.2015/
4.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9173-29.09.2015/ /вх. №
000030-8925-24.09.2015/
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917629.09.2015/ /вх. № 000030-9078-28.09.2015/
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917829.09.2015/ /вх. № 000030-9080-28.09.2015/
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-918029.09.2015/ /вх. № 000030-9082-28.09.2015/
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9184-29.09.2015/ /вх. № 000030-885618.09.2015/
5.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9175-29.09.2015/ /вх. № 000030-901925.09.2015/
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9183-29.09.2015/ /вх. № 000030-885818.09.2015/
Раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени от
организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни знаци
по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-8971-25.09.2015/ /вх. № 000030-8208-02.09.2015/
1.2."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-8970-25.09.2015/ /вх. № 000030-8209-02.09.2015/
1.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8993-25.09.2015/ /вх. № 000030-883118.09.2015/
1.4."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9123-29.09.2015/ /вх. № 000030-902525.09.2015/
1.5."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-9121-29.09.2015/ /вх. № 000030-902425.09.2015/
1.6."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-9124-29.09.2015/ /вх. № 0000309027-25.09.2015/
1.7."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9125-29.09.2015/ /вх. № 0000309028-25.09.2015/
1.8."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9115-29.09.2015/ /вх. № 0000306658-07.07.2015/
1.9."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9134-29.09.2015/ /вх. № 000030-903125.09.2015/
1.10."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9133-29.09.2015/ /вх. № 0000309038-25.09.2015/
1.11."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9141-29.09.2015/ /вх. № 0000309030-25.09.2015/
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1.12."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9162-29.09.2015/ /вх. № 000030-902925.09.2015/
1.13."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9143-29.09.2015/ /вх. № 000030-903725.09.2015/
1.14."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9142-29.09.2015/ /вх. № 000030-904125.09.2015/
1.15."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9169-29.09.2015/ /вх. № 000030-903225.09.2015/
1.16."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-9163-29.09.2015/ /вх. №
000030-8863-18.09.2015/
2. За лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-906328.09.2015/ /вх. № 000030-8853-18.09.2015/
2.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9120-29.09.2015/ /вх. № 000030-910728.09.2015/
Раздел десети. Докладни записки:
1. Докладна записка
Раздел единадесети. Разни.
По раздел първи. Определяне на интернет страници, чрез които се организират
хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта /изх. № 102324.09.2015г./
С оглед компетентността си за определяне на интернет страници, чрез които се
организират хазартни игри от лица, които не са получи лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), ДКХ
осъществява текущо проучване на интернет страници и техни поддомейни, чрез които се
организират хазартни игри и са достъпни от територията на Република България.
Извърши се проверка на следните интернет страници:
https://www.7sultanscasino.com/
https://www.casumo.com/
https://www.deuceclub.com/
http://mybookie.ag/
https://www.onextwo.com/
http://www.pkr.com/
http://www.pkrcasino.com/
https://www.tiplix.com/
https://www.mrsmithcasino.co.uk/
https://www.casinosestrella.com/
Услугите, които се предоставят посредством посочените по-горе интернет страници са
осъществяване на онлайн залози. За всеки един регистрирал се участник, интернет страниците
следва да визуализират и приемат информация по регистрация, залог, печалби и услуги за
помощ и др. Информацията се обосновава на посочената в „Условия и Правила” на интернет
страниците информация без да бъде проверявана пълната функционалност на хазартни игри.
Всички интернет страници имат издаден лиценз за организиране на хазартни игри от
чужди държави и същите са посочени в проект на „Списък на интернет страници, чрез които
се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта”
(Обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г., посл. изм. и доп., бр. 105 от 2014 г.).
Гореописаните интернет страници, чрез които се организират хазартни игри съгласно
техните „Условия и Правила”, са достъпни и/или активни от територията на Република
България и са на лица, които не са получили лиценз по ЗХ.
Законът за хазарта определя условията за организирането на хазартни игри на
територията на Република България. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е
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всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби
залогът. Законодателят изрично е регламентирал, че на територията на Република България
хазарт може да се организира само с лиценз, издаден от ДКХ.
В развитието на интернет пространството се забелязват тенденции към организирано
използване на букмейкърски къщи, регистрирали свои интернет адреси за хазарт и
интерактивни игри. В организирането на он-лайн хазарта съществува възможността от
злоупотреба от страна на нелицензираните хазартни оператори. Повечето интернет
доставчици (ISP), които предлагат и интернет хазарт, физически се намират в офшорни зони.
В резултат на това операторите могат да променят, преместват или напълно да отстраняват
сайтовете си в рамките на няколко минути. Тази възможност позволява недобросъвестните
оператори да вземат номера на кредитни карти, както и пари, депозирани в сметките на
играчите след което да закрият дейността си. Освен това компютърните хакери или самите
хазартни оператори може чрез намеса в софтуера да манипулират игрите в своя полза.
Участието в интернет хазартни игри, залагания върху резултати, online казино, покер и
др. не могат да бъдат защитени от българското законодателство при настъпили нередности
относно неизплащане на печалби, кражба на лични данни и други злоупотреби поради факта,
че интернет сайтовете, занимаващи се с хазарт, не са получили лиценз от Държавна комисия
по хазарт. Високата степен на обществена опасност е отчетена от българския законодател,
който е предвидил, че организирането на хазартни игри без съответното разрешение е
престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.
Посочените интернет страници не отговарят на изискванията, съдържащи се в Закона
за хазарта и на подзаконовите актове по неговото прилагане.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта
Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
І. Допълва списъка на интернет страниците, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
IІ. Определя следните интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта:
1. https://www.7sultanscasino.com/
2. https://www.casumo.com/
3. https://www.deuceclub.com/
4. http://mybookie.ag/
5. https://www.onextwo.com/
6. http://www.pkr.com/
7. http://www.pkrcasino.com/
8. https://www.tiplix.com/
9. https://www.mrsmithcasino.co.uk/
10. https://www.casinosestrella.com/

IIІ. На основание чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта разпорежда да се
преустанови нарушението на чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, а именно да се
преустанови организирането на хазартни игри чрез посочените 10 /десет/ интернет
страници и чрез техните поддомейни, които са достъпни и/или активни от територията
на Република България.
ІV. Възлага на администрацията на ДКХ да публикува актуализирания списък по
чл. 22, ал. 1, т. 14 от Закона за хазарта на интернет страницата на комисията в
законоустановения срок, както и периодично да докладва за резултатите от текущото
проучване на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица,
които не са получили лиценз по Закона за хазарта, с оглед неговото поддържане и
обновяване.
V. На основание чл. 87 от Закона за хазарта решението подлежи на незабавно
изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването му не спира изпълнението.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел втори. Разглеждане на заявления за утвърждаване на типове, версии и
модификации на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно
оборудване, които могат да се експлоатират в страната, по списък.
1.„ДЕКАРТ” ООД, гр. София /изх. № 000030-9114-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-892124.09.2015 г./
На 24.09.2015 г. с вх. № 000030-8921 е подадено писмено заявление от
„ДЕКАРТ” ООД за утвърждаване на типове на игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ДЕКАРТ” ООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична, гр. София, район Оборище. ул. „Кракра”
№ 2А, ЕИК: 131122494, представлявано от Петър Вангелов Марчоков – управител, 1
/един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛНА МАСА:
№ по
ред
1.

Наименование

ИГРАЛНА МАСА ЗА ИГРА С КАРТИ LG10

Тип
Протокол от изпитване №

5StP/THP/CP7C/OP/ChP
ИM-104 от 19.05.2014 г.
„ДЕКАРТ” ООД /
№ И-1162/06.06.2012 за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри
„ДЕКАРТ” ООД /
№ И-1162/06.06.2012 за производство и
разпространение на игрални съоръжения за
хазартни игри

Производител / номер на
удостоверение
Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Гласували - 4

LG10-D-001
2014
1. 5StP – “5 Стъд Покер”;
2. THP – „Покер Тексас Холд‘ъм“;
3. CP7C – „Казино Покер със седем карти“;
4. OP – „Омаха покер“;
5. ChP – „Китайски покер“.

Стр. 11
За - 4
Против - няма.
2.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9191-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-894425.09.2015 г./
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-8944 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. " Джеймс
Баучер " No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aruze

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Aladdin and the Lamp
ИА-2526 от 11.09.2015 г.
Aruze gaming America Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

041761FR
2015 г.
1. Aladdin and the Lamp.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9193-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-904225.09.2015 г./
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9042 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).

Стр. 12
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал.
1, т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aruze

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Crystal
ИА-2527 от 17.09.2015 г.
Aruze Gaming America Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

041613FR
2015 г.
1. Crystal.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9189-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-904325.09.2015 г./
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9043 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс

Стр. 13
Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aruze

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

The Gold
ИА-2528 от 17.09.2015 г.
Aruze Gaming America Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

041606FR
2015 г.
1. The Gold.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9190-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-904425.09.2015 г./
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9044 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aruze

Тип
Протокол от изпитване №
Производител
Заявител / номер на

Ninja Warrior
ИА-2529 от 17.09.2015 г.
Aruze Gaming America Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/

удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

Стр. 14
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване
031444MO
2015 г.
1. Ninja Warrior.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9195-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-904525.09.2015 г./
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9045 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aruze

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Ultra Stack Bizon
ИА-2530 от 18.09.2015 г.
Aruze Gaming America Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

040342FR
2014 г.
1. Ultra Stack Bizon.

Стр. 15
7.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9196-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-904825.09.2015 г./
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9048 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aruze

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Ultra Stack Dragon
ИА-2531 от 18.09.2015 г.
Aruze Gaming America Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

040343FR
2015 г.
1. Ultra Stack Dragon.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
8.„ГЕЙПРОМ“ ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9192-29.09.2015 г./,/вх. № 000030-905125.09.2015 г./
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9051 е подадено писмено заявление от „ГЕЙМПРОМ”
ЕООД за утвърждаване на типове игрално оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за
хазарта (ЗХ), в съответствие с чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на
лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за
изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
(Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.

Стр. 16
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представения от „ГЕЙМПРОМ” ЕООД със седалище и адрес на
управление: област София, община Столична гр. София, район Лозенец бул. "Джеймс
Баучер" No 20, ЕИК: 131231522, представлявано от Георги Методиев Карабельов –
управител, 1 /един/ брой тип игрално оборудване, както следва:
1. ИГРАЛЕН АВТОМАТ:
№ по
ред
1.

Наименование

Aruze

Тип
Протокол от изпитване №
Производител

Ultra Stack Feature
ИА-2532 от 18.09.2015 г.
Aruze Gaming America Inc.
„ГЕЙМПРОМ” ЕООД/
№ 9300/27.11.2014 г. за внос, разпространение и
сервиз на игрално оборудване

Заявител / номер на
удостоверение
Производствен (сериен)
номер
Година на производство
Вид на играта

039465AU
2014 г.
1. Ultra Stack Feature.

Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
9. EUROFOOTBALL LIMITED, Малта/изх. № 000030-9198-29.09.2015/, /вх. № 0000309096-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9096 е подадено писмено заявление от
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта за утвърждаване на версия на игрален софтуер на
комуникационно оборудване по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта (ЗХ), в съответствие с
чл. 13 от Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал.
1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален
софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата).
В изпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 1 от Наредбата и във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 8 от ЗХ, се разгледа заявлението и се извърши проучване на приложените към него
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършеното проучване в законоустановения срок на подадените документи се
установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от
Закона за хазарта Държавната комисия по хазарта
РЕШИ:
Утвърждава представената от EUROFOOTBALL LIMITED, Малта, C 40842 със
седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann, SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton
Buildings, St. Anthony street, представлявано от Мартин Красимиров Симеонов, версия
на игрален софтуер на комуникационно оборудване „MGS RGS” за хазартни игри,
организирани онлайн, както следва:

I. ВЕРСИЯ
ОБОРУДВАНЕ:
№ по
ред

НА

ИГРАЛЕН

СОФТУЕР

НА
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КОМУНИКАЦИОННО

Наименование

MGS RGS

Тип, версия
Производител

RGS v.2.0, RNG ver.35.0.0.657
Microgaming Software Systems Limited
EUROFOOTBALL LIMITED, Малта
И-1693 от 18.09.2013 г.
1. Игри в игрално казино:

Заявител
Онлайн залагания:

1.1 Agent Jane Blond (mobile);
1.2 Avalon (mobile);
1.3 Deck the Halls (mobile);
1.4 High Society (mobile);
1.5 Tigers Eye (mobile);
1.6 Burning Desire (mobile);
1.7 Thunderstruck II (mobile);
1.8 Centre Court (mobile);
1.9 Mermaids Millions (mobile);
1.10 Cashapillar (mobile);
1.11 Thunderstruck (mobile);
1.12 Football Star (mobile);
1.13 Spring Break (mobile);
1.14 Jason and the Golden Fleece;
1.15 Great Griffin;
1.16 Dolphin Quest;
1.17 Hitman;
1.18 Big Kahuna-Snakes and Ladders;
1.19 Bush Telegraph;
1.20 Cashapillar;
1.21 Deck the Halls;
1.22 Throne of Egypt;
1.23 Stash of the Titans;
1.24 So Much Sushi;
1.25 Scrooge;
1.26 Leaques of Fortune;
1.27 Alaskan Finishing.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел трети. Разглеждане на писмени искания за промени в обстоятелства, вписани
в издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."АКТИВ-БГ" АД, гр. София /изх. № 000030-9060-28.09.2015/ /вх. № 000030-849215.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8492, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АКТИВ-БГ” АД, гр. София,
за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АКТИВБГ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Сердика”, бул. „Княгиня
Мария Луиза” № 131,ЕИК: 121634959, представлявано от Зейнеп Бирбудак, Халюк Тезлер и
Мехмет Йозгюр Бюйюкер, само двама по двама, за промени в управлението на дружеството
/на 12.09.2015 г. като директор и член на управителния съвет е заличен Корай Йонашчъ/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9147-29.09.2015/
/вх. № 000030-8876-23.09.2015/
На 23.09.2015 г. с вх. № 000030-8876, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРИНЦЕС
СВИЛЕНГРАД” ЕАД, гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден
лиценз за организиране на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград,
област Хасково, ул. „Гео Милев” № 1, ЕИК: 160053297, представлявано заедно от Корай
Йонашчъ – изпълнителен директор и Мехмет Тан – изпълнителен директор, за промени в
управлението на дружеството /на 11.09.2015 г. като директор и член на управителния съвет е
заличен Гюлбин Багджъ, а е вписан като такъв Корай Йонашчъ/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."НАЙС КЛУБ" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-9008-25.09.2015/ /вх. № 000030-870516.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8705, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НАЙС КЛУБ” ЕООД,
гр. Враца, за промяна в обстоятелствата, вписани в издаден лиценз за организиране на
хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на„НАЙС
КЛУБ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Димитраки Хаджитошев”
№ 2, ЕИК: 200167318, представлявано от Теодор Илиев Тодоров – управител, за промяна на
управителя на дружеството.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9061-28.09.2015/ /вх. №
000030-8778-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8778, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за организиране
на хазартни игри.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните
директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за промени в управлението на дружеството /на
12.9.2015 г. е вписана следната промяна - като директори са заличени Гюлбин Багджъ и
Муратхан Акташ, а са вписани като такива Корай Йонашчъ и Мехмет Тан/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Игри в игрално казино (онлайн) и за залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета (онлайн):
3.1."ПОЛКО ЛИМИТИД" LTD, Малта /изх. № 000030-8946-25.09.2015/ /вх. № 0000305967-24.06.2015/
На 24.06.2015 г. с вх. № 000030-5967, на основание чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1 и
чл. 37 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛКО ЛИМИТИД“
(POLCO LIMITED), Малта, за промяна в обстоятелствата, вписани в издадени лицензи за
организиране на хазартни игри.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ) се извърши
проверка на представените документи и на съответствието им с изискванията на
нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПОЛКО
ЛИМИТИД“ (POLCO LIMITED) със седалище и адрес на управление: Бетфеър, Трик ИлКаплиан Мифсуд, Санта Венера, SVR 1851, Малта (Betfair, Triq Il-Kappiliian Mifsud, Santa
Venera, SVR 1851, Malta), ЕИК: С39497, представлявано от Джеймс Палмиер, Дейвид
Блекман, Лии Джонатан Дурик и Ейна Къдихай, само двама по двама, за промени в
управлението на дружеството /на 16.06.2015 г. като директор е заличен Херонимо Федерико
Фолгейра Санчес, а е вписан като такъв Ейна Къдихай/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел четвърти. Разглеждане на писмени искания за прекратяване действието на
удостоверения за издадени лицензи преди изтичане на срока им:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8975-25.09.2015/ /вх. № 0000308800-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8800, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр. София,
за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с
адрес: гр. Перник, ул. „Търговска” № 11, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-4621 от
18.05.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Перник,
ул. „Търговска” № 11, издадено на „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12,
ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и Томаш Мачий Петриковски
- управител, заедно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.2."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9056-28.09.2015/ /вх. № 000030-889923.09.2015/
На 23.09.2015 г. с вх. № 000030-8899, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
с. Кранево, община Балчик, област Добрич, ул. „Черно море” № 3, преди изтичане на срока
му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-5972 от
25.06.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: с. Кранево, община
Балчик, област Добрич, ул. „Черно море” № 3, издадено на „ТОРЪС” ООД със седалище и
адрес на управление: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Белински” № 21, ЕИК: 103203081,
представлявано от Димитър Тодоров Димитров – управител, и Димо Матев Димов –
управител, заедно.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-914629.09.2015/ /вх. № 000030-8714-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8714, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора, за прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни
игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51, преди изтичане на
срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-3262 от
01.04.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
кв. „Сарафово”, УПИ VІІІ в кв. 51, издаден на ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН”
със седалище и адрес на управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител”
№ 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице –
търговец/, преди изтичане на срока му.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
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Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."НУШИ 67" ЕООД, гр. Ботевград /изх. № 000030-9170-29.09.2015/ /вх. № 000030-909728.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9097, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „НУШИ 67” ЕООД, гр. Ботевград, за
прекратяване действието на лиценз за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
с. Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, ул. „Шипка” № 12, втори етаж, УПИ ІV509, кв. 19, преди изтичане на срока му.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с
което:
Да бъде прекратено действието на Удостоверение за издаден лиценз № 000030-6639 от
07.07.2015 г. за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес: с. Златна Панега,
община Ябланица, област Ловеч, ул. „Шипка” № 12, втори етаж, УПИ ІV-509, кв. 19,
издадено на „НУШИ 67” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград,
обл. София, бул. „Цар Освободител”, № 16, вх. Д, ет. 4, ап. 43, ЕИК: 201711880,
представлявано от Теменужка Петрова Микова – управител.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел пети. Разглеждане на писмени искания за продължаване срока на действие на
издадени лицензи по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."АДИКА-АДРИАНА ЧАКЪРОВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-8972-25.09.2015/
/вх. № 000030-8288-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8288, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АДИКА – АДРИАНА
ЧАКЪРОВА”, гр. Разград, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36,
ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Разград, бул. „България” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „АДИКА – АДРИАНА ЧАКЪРОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Разград,
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бул. „България” № 3, ЕИК: 030131354, представляван от Адриана Георгиева Чакърова
/физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Разград, бул. „България” № 3, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомата с
15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."АДИ-НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА" ЕТ, гр. Разград /изх. № 000030-8973-25.09.2015/ /вх. №
000030-8287-10.09.2015/
На 10.09.2015 г. с вх. № 000030-8287, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ
КРЪСТЕВА”, гр. Разград, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36,
ал. 1 от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, Кооперативен пазар.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „АДИ – НЕДЕЛЯ КРЪСТЕВА” със седалище и адрес на управление: гр. Разград,
бул. „България” № 3, ЕИК: 116573878, представляван от Неделя Кръстева Керчева
/физическо лице-търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, Кооперативен пазар, с 15 /петнадесет/ броя игрални
автомата с 15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-8974-25.09.2015/ /вх. №
000030-8307-11.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8307, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ
ИВАНОВ”, гр. Пловдив, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1
от Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, до бл. 1, кафе „Арас”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
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предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и
да вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ж.к. „Тракия”, пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204, представляван от Георги Добрев
Иванов /физическо лице – търговец/, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бул. „Освобождение”, до бл. 1, кафе „Арас”,
с 26 /двадесет и шест/ броя игрални автомата с 31 /тридесет и един/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9052-25.09.2015/ /вх. № 000030-773918.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7739, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
област Хасково, ул. „Д. Благоев” № 9, „Бевърли”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Димитровград,
област Хасково, ул. „Д. Благоев” № 9, „Бевърли”, с 20 /двадесет/ броя игрални автомати с 20
/двадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9050-25.09.2015/ /вх. № 000030-774018.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7740, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 3 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград,
област Хасково, ул. „Търговска” № 6, „Джордано”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Симеоновград,
област Хасково, ул. „Търговска” № 6, „Джордано”, с 15 /петнадесет/ броя игрални автомати с
15 /петнадесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."КОРА" ЕООД, гр. Хасково /изх. № 000030-9049-25.09.2015/ /вх. № 000030-774118.08.2015/
На 18.08.2015 г. с вх. № 000030-7741, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОРА” ЕООД, гр. Хасково, за
продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от Закона за хазарта за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Варна” № 12.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 3 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КОРА” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий”,
бл. 1, ЕИК: 836034820, представлявано от Веселин Кирилов Сивинов - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
ул. „Варна” № 12, с 30 /тридесет/ броя игрални автомати с 30 /тридесет/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."КИРИШ" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9158-29.09.2015/ /вх. № 000030-875817.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8758, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КИРИШ” ООД,
гр. Свиленград, за продължаване срока на действие на издаден лиценз по чл. 36, ал. 1 от
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Закона за хазарта за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 86.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 1 от ЗХ, председателят
предлага на членовете на Държавната комисия по хазарта да разгледат писменото искане и да
вземат решение, с което:
Да бъде продължен срокът на действие на издадения лиценз с 5 /пет/ години на
„КИРИШ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, обл. Хасково,
бул. „България” № 63, ЕИК: 126026359, представлявано от Курти Георгиев Куртев –
управител, за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Свиленград, област Хасково, бул. „България” № 86, със 71 /седемдесет и един/ броя
игрални автомата със 78 /седемдесет и осем/ броя игрални места.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел шести. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за нов обект:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-9058-28.09.2015/ /вх. № 000030-802625.08.2015/
На 25.08.2015 г. с вх. № 000030-8026, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. „Шипка“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139, ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от
Християн Валериев Крумов - управител, за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Червен бряг, обл. Плевен,
ул. „Шипка“ № 2.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ПЕЛТ” ЕООД, гр. Габрово, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ХЕМУС ТУРС" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9073-28.09.2015/ /вх. № 0000308263-08.09.2015/
На 08.09.2015 г. с вх. № 000030-8263, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София,
за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10
/десет/ години в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 128.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Младост”, бул. „Цариградско шосе”, 7-ми километър, сградата на
ЗИТ, вх. 2, ет. 3, ЕИК: 102817233, представлявано от Йонко Маринов Радков - управител, за
организиране на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала
с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” № 128.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ХЕМУС ТУРС” ЕООД, гр. София:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9188-29.09.2015/ /вх. № 0000308157-28.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8157, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за
срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Царево, община Царево, област Бургас,
ул. „Михаил Герджиков” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1,
ЕИК: 202480016, представлявано от Радка Данаилова Москова - управител, за организиране
на хазартни игри с игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес:
гр. Царево, община Царево, област Бургас, ул. „Михаил Герджиков” № 1.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."КУИНС ТРЕЙД" ООД, гр. София /изх. № 000030-9197-29.09.2015/ /вх. № 0000307837-20.08.2015/
На 20.08.2015 г. с вх. № 000030-7837 в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 10 /десет/
години в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, кв. „Генерал Николаево“,
ул. „Дунав” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „КУИНС ТРЕЙД” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 76, ЕИК: 121407281,
представлявано от Иван Георгиев Главински - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Раковски,
обл. Пловдив, кв. „Генерал Николаево“, ул. „Дунав” № 8.
II. Да бъдат утвърдени представените от „КУИНС ТРЕЙД” ООД, гр. София:
1. Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала;
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2. Задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна
отчетност;
3. Задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията
или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото
техническо оборудване за контрол;
4. Задължителни технически изисквания към системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване в игрална зала.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел седми. Разглеждане на писмени искания за издаване на лиценз за обект, в
който са се организирали хазартни игри:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."ФРИ ГЕЙМ" ЕООД, гр. Петрич /изх. № 000030-9072-28.09.2015/ /вх. № 000030-814428.08.2015/
На 28.08.2015 г. с вх. № 000030-8144, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1,
т. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Петрич, за
издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок от 5 /пет/
години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Струма” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар Борис III” № 45, ЕИК: 201783971,
представлявано от Димитър Христов Бацанов - управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 5 /пет/ години в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. „Струма” № 4.
II. Да бъдат утвърдени представените от „ФРИ ГЕЙМ” ЕООД, гр. Петрич, за игралната
зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност;
3. Изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата,
минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол.
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
1.2."МЕДЖИК КАН" ЕООД, гр. Нова Загора /изх. № 000030-9174-29.09.2015/ /вх. №
000030-8716-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8716, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова
Загора, за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати, за срок
от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Комсомолска“
№ 5 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33, ал. 1 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта председателят
предлага на членовете на ДКХ да разгледат постъпилото писмено искане и да вземат
решение, с което:
І. Да бъде издаден лиценз на „МЕДЖИК КАН“ ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 200037940,
представлявано от Коста Алексиев Николов – управител, за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за срок от 10 /десет/ години в игрална зала с адрес: гр Бургас, кв. Сарафово,
ул. „Комсомолска“ № 5 В.
II. Да бъдат утвърдени представените от „МЕДЖИК КАН“ ЕООД, гр. Нова Загора, за
игралната зала:
1. Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала;
2. Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати;
3. Изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални
автомати;
4. Технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното
оборудване.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел осми. Разглеждане на писмени искания за извършване на промени в
Удостоверение за издаден лиценз:
1. Игри в игрално казино:
1.1."ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" АД, гр. София /изх. № 000030-8981-25.09.2015/ /вх. №
000030-8324-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8324, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, гр. София, за намаление със 17 /седемнадесет/ броя на игралните
маси и с 20 /двадесет/ броя на игралните автомати и подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“, х-л „Интернационал”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ХОТЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Слатина”,
ул. „Никола Тесла” № 3, ет. 9, Бизнес център „София 1”, ЕИК: 175072185, представлявано от
Владимир Господинов Филипов – изпълнителен директор, за намаление със 17 /седемнадесет/
броя на игралните маси и с 20 /двадесет/ броя на игралните автомати и подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“,
х-л „Интернационал”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."ИМПЕРИАЛ 55" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8954-25.09.2015/ /вх. № 0000308331-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8331, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД,
гр. Несебър, за намаление с 59 /петдесет и девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за обект с
адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИМПЕРИАЛ 55” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас,
ул. „Крайбрежна” № 4, ЕИК: 201911225, представлявано от Йордан Димитров Йорданов –
управител, за намаление с 59 /петдесет и девет/ броя игрални автомата в игрално казино с
адрес: к.к. „Слънчев бряг”, община Несебър, област Бургас, хотел „Кубан”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИМПЕРИАЛ 55” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.3."КАЗИНО ДИАМАНТ" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9059-28.09.2015/ /вх. №
000030-8356-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8356, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД,
гр. Пловдив, за увеличение с 1 /един/ брой игрална маса, 10 /десет/ броя игрални автомата и
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утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално
казино за игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
р-н „Северен”, ул. „Васил Левски” № 11, казино „Риц“, ЕИК: 115857797, представлявано от
Павел Захариев Буков – управител, за увеличение с 1 /един/ брой игрална маса и 10 /десет/
броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ДИАМАНТ” ООД, гр. Пловдив,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."АНГЛО - БОЛКАН" ООД, гр. София /изх. № 000030-8986-25.09.2015/ /вх. № 0000308472-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8472, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „АНГЛО-БОЛКАН” ООД,
гр. София, за увеличение с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес:
гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, х-л „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ
БАЛКАН”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „АНГЛОБОЛКАН” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Света
Неделя” № 5, ЕИК: 831119989, представлявано от Йозджан Ерюлген - управител, за
увеличение с 2 /два/ броя на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София,
р-н „Средец”, пл. „Света Неделя” № 5, х-л „ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.5."ЛАРИС - ВЕГА" ООД, гр. София /изх. № 000030-9076-28.09.2015/ /вх. № 0000308834-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8834, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, за
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намаление с 1 /един/ брой на игралните маси и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в игрално казино за игрално казино с адрес: гр.
Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЛАРИСВЕГА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска”
№ 29, ЕИК: 121390871, представлявано от Мариета Георгиева Цекова - Димитрова управител и Борис Димов Петков - прокурист, за намаление с 1 /един/ брой на игралните маси
в игрално казино с адрес: гр. Варна, бул. „Сливница” № 33, интерхотел „Черно море”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЛАРИС-ВЕГА” ООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9129-29.09.2015/ /вх. № 000030-877617.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8776, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 3 /три/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални маси в игрално казино с адрес:
гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
ул. „Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов
и Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 3 /три/ и увеличение с 3 /три/ броя игрални маси в
игрално казино с адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 14, АХК „АНЕЛ”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.7."МАКРА-Т" ООД, гр. София /изх. № 000030-9138-29.09.2015/ /вх. № 000030-872816.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8728, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „МАКРА-Т” ООД, гр. София за
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увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с адрес: гр. София,
пл. „Народно събрание” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКРАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”, пл. „Народно
събрание” № 4, х-л „Радисън Блу, ЕИК: 040999826, представлявано от Красимир Любенов
Томов - управител, за увеличение с 1 /един/ брой на игралните маси в игрално казино с адрес:
гр. София, пл. „Народно събрание” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ПАЛМС БУРГАС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9136-29.09.2015/ /вх. № 0000308902-23.09.2015/
На 23.09.2015 г. с вх. № 000030-8902, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД,
гр. Бургас, за намаление с 1 /един/, подмяна на 15 /петнадесет/ броя/ броя игрални автомата с
22 /двадесет и два/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално казино с адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“
№ 7, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
БУРГАС“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Цар Петър № 13-15,
игрален клуб „Палмс“, ЕИК: 202346216, представлявано заедно от Жечо Иванов Маринов и
Таня Пейчева Пейчева - управители, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 15 /петнадесет/
броя/ броя игрални автомата с 22 /двадесет и два/ броя игрални места в игрално казино с
адрес: гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 7, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПАЛМС БУРГАС“ ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.9."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9160-29.09.2015/ /вх. № 0000309011-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9011, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за увеличение с 9 /девет/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрално
казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 9 /девет/ и подмяна на
7 /седем/ броя игрални автомата в игрално казино с адрес: гр. Сливен, ул. „Братя
Миладинови“ № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2. За игри с игрални автомати:
2.1."ВАЛ" ООД, гр. Перник /изх. № 000030-9006-25.09.2015/ /вх. № 000030-830611.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8306, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВАЛ” ООД, гр. Перник, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Перник, пл. „Кракра
Пернишки” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВАЛ” ООД, гр. Перник със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. „Св. Св. Кирил
и Методий”, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 7, ЕИК 113571060, представлявано от Валери Славчев
Минков - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Перник, пл. „Кракра Пернишки” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.2."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9005-25.09.2015/ /вх. № 000030-831912.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8319, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от “МОТ 70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Елхово, обл. Ямбол,
ул. „Търговска” № 23.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МОТ 70”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13, вх. 2, ет. 6,
ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев – управител, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: гр. Елхово, обл. Ямбол,
ул. „Търговска” № 23.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.3."МОТ 70" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9004-25.09.2015/ /вх. № 000030-832012.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8320, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МОТ - 70” ЕООД, гр. Бургас, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас, община
Несебър, ул. „Цар Симеон“ № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МОТ -70” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 2, ет. 6, ап. 18, ЕИК: 102926909, представлявано от Димитър Кръстев Кръстев –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. „Свети
Влас”, община Несебър, ул. „Цар Симеон” № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.4."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9003-25.09.2015/ /вх. № 000030-833912.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8339, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,

Стр. 37
гр. Севлиево, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за подмяна на 1 /един/ и увеличение с 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стара планина“ № 34.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.5."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9002-25.09.2015/ /вх. № 000030-834914.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8349, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД,
гр. Севлиево, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Казанлък, област Стара Загора, пл. „Севтополис” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „КОМЕРС”
ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев - управител, за
подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Казанлък, област Стара
Загора, пл. „Севтополис” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.6."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9148-29.09.2015/ /вх. № 000030-878317.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8783, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
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Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8, ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник” – зона А, УПИ І, кв. 8, № 119.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.7."КОМЕРС" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9010-25.09.2015/ /вх. № 000030-878417.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8784, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, за
увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОМЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, област Габрово,
ул. „Стоян Бъчваров” № 8 ЕИК: 107565156, представлявано от Цветан Ботев Макавеев управител, за увеличение с 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив,
ул. „Княгиня Мария Луиза” № 63.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОМЕРС” ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.8."МАРЛИН - 7" ЕООД, гр. Ямбол /изх. № 000030-9001-25.09.2015/ /вх. № 0000308528-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8528, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАРЛИН - 7” ЕООД,
гр. Ямбол, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с
1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/ броя игрални места в игрална зала с адрес:
гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАРЛИН
- 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Волга” № 2, ЕИК: 202711633,
представлявано от Мариана Георгиева Стоева - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя
игрални автомата с 4 /четири/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат с 4 /четири/
броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов” № 9, ет. -1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.9."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8998-25.09.2015/ /вх. №
000030-8497-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8497, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко Войвода” № 19.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител, и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „Капитан Петко
Войвода” № 19.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 40
2.10."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-8999-25.09.2015/ /вх. №
000030-8498-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8498, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, ул. „Републиканска” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за намаление с 6 /шест/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска” № 10.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.11."ГЛОБЪЛ ЛИНК" ООД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9000-25.09.2015/ /вх. №
000030-8499-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8499, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЛОБЪЛ ЛИНК” ООД,
гр. Свиленград, за намаление с 4 /четири/ броя на игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март” № 75.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ГЛОБЪЛ
ЛИНК” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. „Тодор Кирков”
№ 77А, ЕИК: 126111119, представлявано от Росен Йорданов Киришев – управител и Курти
Георгиев Куртев – управител, заедно и поотделно, за намаление с 4 /четири/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Трети март”
№ 75.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 41
2.12."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 0000308996-25.09.2015/ /вх. № 000030-8465-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8465, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ
НИКОЛОВ - КАН”, гр. Нова Загора за увеличение с 3 /три/ броя на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8А, кв. 87А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН” със седалище и адрес на управление: гр. Нова
Загора, обл. Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487, представляван от Коста
Алексиев Николов - /физическо лице – търговец/, за увеличение с 3 /три/ броя на игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Еделвайс” № 8А, кв. 87А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.13."КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ - КАН" ЕТ, гр. Нова Загора /изх. № 000030-899725.09.2015/ /вх. № 000030-8467-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8467 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВКАН”, гр. Нова Загора за намаление на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв. „Чайка” № 43.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издадено Удостоверение за
издаден лиценз на „ЕТ „КОСТА АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ-КАН” със седалище и адрес на
управление: гр. Нова Загора, област Сливен, ул. „Цар Освободител” № 27, ЕИК: 119034487,
представляван от Коста Алексиев Николов /физическо лице – търговец/, за намаление на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, кв.
„Чайка” № 43.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 42
2.14."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9009-25.09.2015/ /вх. № 0000308781-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8781, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Севлиево, ул. „Стоян Бъчваров“ № 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Севлиево, ул. „Стоян
Бъчваров“ № 27.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.15."ЕЛИТ - 8" ЕООД, гр. Севлиево /изх. № 000030-9064-28.09.2015/ /вх. № 000030-878217.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8782, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево,
за намаление с 5 /пет/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕЛИТ 8” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, обл. Габрово, ул. „Стоян
Бъчваров” № 8, ЕИК: 200244138, представлявано от Цветан Ботев Макавеев – управител, за
намаление с 5 /пет/ и подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост“, ул. „Ана Феликсова“ № 12, вх. „2“, ет. 1, обект № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕЛИТ 8“ ЕООД, гр. Севлиево Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.

Стр. 43
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.16."ЗИТА ПАРТНЕРС" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9007-25.09.2015/ /вх. №
000030-8305-11.09.2015/
На 11.09.2015 г. с вх. № 000030-8305, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1, от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД,
гр. Бургас, за намаление на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЗИТА
ПАРТНЕРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Банево”,
ул. „Свобода” № 12, ЕИК: 147137327, представлявано от Недка Димова Костадинова –
управител, за намаление на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, област Бургас, ул. „Яни Попов” № 5, хотел „ВИЛА ЛИСТ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЗИТА ПАРТНЕРС” ЕООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.17."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8977-25.09.2015/ /вх. №
000030-8318-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8318, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Ахелой, община Поморие, област бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ахелой,
община Поморие, област бургас, ул. „Цар Симеон” № 21.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.18."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9046-25.09.2015/ /вх. №
000030-8321-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8321, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
търговец/, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, кв. 36, между бл. 21 и бл. 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ – МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.19."БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8950-25.09.2015/ /вх. №
000030-8441-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8441, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”,
гр. Бургас, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, РУМ „Велека“ № 129.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „БАИ
– МИЛЕН ТОТЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 13,
вх. 4, ет. 7, ЕИК: 102082513, представляван от Милен Генов Тотев /физическо лице –
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търговец/, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Изгрев“, РУМ „Велека“ № 129.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „БАИ-МИЛЕН ТОТЕВ”, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.20."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-8979-25.09.2015/ /вх. № 000030-8333-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8333, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата
и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър
Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за увеличение с 5 /пет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Велинград, област Пазарджик, ул. „Александър
Стамболийски” № 12 – бивши „Централни хали”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТСИЕ”, гр. Панагюрище, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.21."ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ" СД, гр. Панагюрище /изх. №
000030-8980-25.09.2015/ /вх. № 000030-8334-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № № 000030-8334, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от СД „ЕЛДОРАДО-НПРИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ”, гр. Панагюрище, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
СД „ЕЛДОРАДО-НПР-ИМПОРТ-ЕКСПОРТ-СИЕ” със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „30-ти Април” № 52, ЕИК: 112050243,
представлявано от Димитър Николаев Митев – управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. „Асен Златаров”
№ 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.22."ФОРТУНА-ГЕЙМС" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8982-25.09.2015/ /вх. №
000030-8338-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № № 000030-8338, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД,
Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Дубровник” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФОРТУНА-ГЕЙМС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Батова” № 9А, ЕИК: 202008656, представлявано от Александрина
Стефанова Овчарова - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.23."Е.Г.- РУСЕ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8987-25.09.2015/ /вх. № 000030-871716.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № № 000030-8717, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Е.Г.-РУСЕ” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „Е.Г.РУСЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 131355751, представлявано от Татяна Миткова Станчева – Митева –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
к-с „Възраждане”, ул. „Плиска” № 54.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.24."В ИСИЕ И" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8989-25.09.2015/ /вх. № 000030-871916.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № № 000030-8719, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „В ИСИЕ И” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „В ИСИЕ
И” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Васил
Априлов” № 14, ЕИК: 130843609, представлявано от Благослав Пламенов Благоев управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Красно село”, ул. „Кюстендил” № 66.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.25."КЕНОМАТ" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8991-25.09.2015/ /вх. № 000030-872216.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8722, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас,
за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико
Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕНОМАТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Цар Асен” № 2,
ЕИК: 040454498, представлявано от Петър Цонев Петров – управител и Галина Илиева
Коджабашева – управител, заедно и поотделно, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 3.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КЕНОМАТ” ООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.26."АМЮГЕЙМС-БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-8957-25.09.2015/ /вх. №
000030-8340-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8340, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ”
ООД, гр. Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н
„Одесос”, ул. „Хан Аспарух” № 2, ЕИК: 102037817, представлявано заедно и поотделно от
Виолета Атанасова Асенова и Даниел Христов Димитров - управител, за подмяна на 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Славейков” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „АМЮГЕЙМС–БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.27."МИСАБЕЛ ВАРНА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8951-25.09.2015/ /вх. №
000030-8341-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8341, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД,
гр. Варна, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Отец Паисий” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МИСАБЕЛ ВАРНА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос,
ул. „Отец Паисий” № 1, ЕИК: 202901134, представлявано Михаил Якоблевич Блинщайн –
управител, за намаление с 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Отец Паисий” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.28."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8948-25.09.2015/ /вх. №
000030-8448-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8448, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала
с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Младост”, бул. „Цар Освободител” № 164 А.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.29."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8945-25.09.2015/ /вх. №
000030-8449-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8449, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ
И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов Желев
- управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „Андрей Сахаров” № 2, търговски център „Гранд Мол Варна”, ет. 2, обект № 3022.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.30."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9068-28.09.2015/ /вх. №
000030-8450-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8450, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Приморски”, ул. „Ген. Скобелев” № 33.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.31."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9066-28.09.2015/ /вх. №
000030-8455-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8455, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта зарта, е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр.Варна, за подмяна на 3 /три/, намаление с 2 /два/ броя игрални автомати и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” № 91.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от
Ангел Иванов Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ и намаление с 2 /два/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „Осми приморски полк” №
91.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД, гр. Варна,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.32."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9065-28.09.2015/ /вх. №
000030-8457-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8457, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, район „Младост”, ул. „Академик Игор Курчатов” № 17.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.33."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9069-28.09.2015/ /вх. №
000030-8458-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8458, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ул. „27-ми Юли” № 22-24.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 1 /един/ и намаление с 1 /един/ брой в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ул. „27-ми Юли” № 22-24.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.34."ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9071-28.09.2015/ /вх. №
000030-8461-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8461, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна,
ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав Варненчик”, тяло V.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЖЕЛЕВ И
СИНОВЕ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Приморски”,
ул. „Явор”, бл. 3, вх. В, ет. 3, ап. 34, ЕИК: 103123564, представлявано от Ангел Иванов
Желев - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, І микрорайон, Битов комбинат „Владислав
Варненчик”, тяло V.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.35."КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-9067-28.09.2015/ /вх. №
000030-8453-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8453, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул.
„Димитър Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КЕПИТЪЛ ИНВЕНТ-ВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван
Вазов” № 13, ЕИК: 202717725, представлявано от Ангел Иванов Желев – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, ул. „Димитър
Икономов” № 23, ет. 1, обект 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.36."ЕКЗА ГРУП" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9070-28.09.2015/ /вх. № 000030-846015.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8460, в съответствие с чл. 32, във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта, е подадено писмено искане от „ЕКЗА ГРУП” ООД, гр. Варна, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКЗА
ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос”, ул. „Цар
Петър” № 12, ЕИК: 103902195, представлявано от Ангел Иванов Желев - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Приморски”, ул. „Ян Палах” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.37."ЕКС ПИ ЕЛ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9075-28.09.2015/ /вх. № 000030-885918.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8859, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕКС ПИ ЕЛ” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сапарева
баня, обл. Кюстендил, ул. „Германея” № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕКС ПИ
ЕЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”,
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ж.к. „Стрелбище”, ул. „Котленски проход” № 100, вх. Б, ет. 7, ап. 48, ЕИК: 202158606,
представлявано от Любомир Петров Петков - Пашов – управител, за подмяна на 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сапарева баня, обл. Кюстендил, ул. „Германея”
№ 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.38."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8967-25.09.2015/ /вх. № 000030-833512.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8335, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас,
община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БРИЗМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 2”, до
бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев – управител,
за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свети Влас,
община Несебър, област Бургас, ул. „Русалка” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.39."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8953-25.09.2015/ /вх. № 000030-833612.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8336, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Студентски град“, ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ до бл. 58.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба
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2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Студентски град“, ул. „Проф. Д-р Иван Странски“ до бл. 58.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.40."БРИЗ - М" ООД, гр. София /изх. № 000030-8968-25.09.2015/ /вх. № 000030-833712.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8337, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БРИЗ-М” ООД, гр. София, за
подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, район
„Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ ІV-388 в
кв. 13.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БРИЗ-М” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба
2”, до бл. 218, обект „Бриз”, ЕИК: 131386348, представлявано от Евтим Христов Велев –
управител, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
район „Илинден”, местност „Разсадника - Бежанци”, ул. „Зографски манастир” № 11, УПИ
ІV-388 в кв. 13.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.41."БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-8969-25.09.2015/ /вх. №
000030-8125-27.08.2015/
На 27.08.2015 г. с вх. № 000030-8125, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД,
гр. София, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр.
Кричим, област Пловдив, ул. „Владая” № 5.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БЛИЦ
КЛУБ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
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ул. „Христо Белчев” № 19, ет. 1, ЕИК: 203268347, представлявано от Георги Митков
Петков и Петър Валентинов Рашков – управители, заедно и поотделно, за подмяна на 6 /шест/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кричим, област Пловдив, ул. „Владая” № 5.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БЛИЦ КЛУБ ГЕЙМС” ООД, гр. София,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.42."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8959-25.09.2015/ /вх. № 000030-839614.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8396, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
за подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг запад”, община Несебър, УПИ І – 213, 226 от кв. 5702.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Георги
Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - запад”, община Несебър, УПИ І – 213,
226 от кв. 5702.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.43."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8960-25.09.2015/ /вх. № 000030-839714.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8397, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
за намаление с 1 /един/, подмяна на 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрална зала с адрес:
гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Георги
Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за намаление с 1 /един/ и подмяна на 8
/осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан
Крум” № 11.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.44."БУЛ ТОП" ООД, гр. Несебър /изх. № 000030-8963-25.09.2015/ /вх. № 000030-839814.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8398, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУЛ - ТОП” ООД, гр. Несебър,
за подмяна на 5 /пет/ и намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Обзор, община Несебър, област Бургас, ул. „Славянска” № 41.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „БУЛ ТОП” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, област Бургас, ул. „Хан Крум”
№ 11, ЕИК: 102669044, представлявано от Пейко Димитров Янков – управител, и Георги
Йорданов Йорданов – управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ и намаление с 4
/четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Обзор, община Несебър, област
Бургас, ул. „Славянска” № 41.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.45."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8949-25.09.2015/ /вх. № 0000308346-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8346, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас,
за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат, област
Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Карнобат,
област Бургас, ул. „Васил Левски“ № 1 Б.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.46."ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД, гр. Бургас /изх. № 000030-8956-25.09.2015/ /вх. № 0000308353-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8353, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД,
гр. Бургас, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Славейков”,
бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102636724, представлявано от Жечо Иванов Маринов –
управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ж.к. „Меден рудник”, зона „А”, сграда № 118, ет. 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕВРОПЕТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.47."ПЕЛТ" ЕООД, гр. Габрово /изх. № 000030-8952-25.09.2015/ /вх. № 000030-834714.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8347, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПЕЛТ” ЕООД, за подмяна на 3 /три/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Михаил
Добромиров“ № 43 В.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПЕЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Орловска” № 139,
ет. 11, ап. 75, ЕИК: 107549440, представлявано от Християн Валериев Крумов - управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Раковски, обл. Пловдив,
ул. „Михаил Добромиров“ № 43 В.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.48."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9140-29.09.2015/ /вх. № 0000308530-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8530, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Кърджали,
кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” № 65.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане“,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бул. „Христо Ботев” № 65.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.49."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8983-25.09.2015/ /вх. № 0000308534-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8534, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл.
Хасково, бул. „Стефан Стамболов“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. ”Възраждане”
№ 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов - управител, за подмяна
на 1 /един/ брой игрален автомат с 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален
автомат с 6 /шест/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково,
бул. „Стефан Стамболов” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.50."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8988-25.09.2015/ /вх. № 0000308538-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8538, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Сливница, обл.
София, ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане“,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Сливница, обл. София, ул. „Паисий Хилендарски” № 35.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.51."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8994-25.09.2015/ /вх. № 0000308540-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8540, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, увеличение с 11 /единадесет/ броя игрални
автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Нови
Искър, обл. София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане“,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и увеличение с 11 /единадесет/ броя
игрални автомата с 16 /шестнадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Нови
Искър, обл. София, кв. „Кумарица”, ул. „Светлина” № 42.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.52."ФЛАМИНГО 78" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8990-25.09.2015/ /вх. № 0000308545-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8545, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ФЛАМИНГО 78” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Общински” № 3, ет. -1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ФЛАМИНГО 78” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Възраждане“,
пл. „Възраждане” № 5, ЕИК: 131417772, представлявано от Мирослав Бобев Софронов управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Хасково,
пл. „Общински” № 3, ет. -1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.53."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-91450-29.09.2015/ /вх. № 0000308238-04.09.2015/
На 04.09.2015 г. с вх. № 000030-8238, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен Златаров” № 2 А, хотел „Елена”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн - управител и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 4 /четири/ и намаление с 2
/два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Асен
Златаров” № 2 А, хотел „Елена”.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.54."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8962-25.09.2015/ /вх. № 0000308400-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8400, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД, гр.
София, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети март“ № 3.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за увеличение с 1 /един/ и подмяна на 2 /два/
броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Димитровград, обл. Хасково, бул. „Трети
март“ № 3.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.55."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8958-25.09.2015/ /вх. № 0000308402-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8402, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр.
Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул. „Съединение“ № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.56."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8961-25.09.2015/ /вх. № 0000308403-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8403, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Русе,
ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“ № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Даме Груев“ № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.57."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8955-25.09.2015/ /вх. № 0000308404-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8404, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце
Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав” № 26, търговски център „Гоце Делчев“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ВИЛОКС ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”,
бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн –
управител, и Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 9 /девет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. „Дунав” № 26,
търговски център „Гоце Делчев“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.58."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8947-25.09.2015/ /вх. № 0000308486-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8486, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 13 /тринадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 35, ет. 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат
и подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Ямбол,
ул. „Търговска” № 35, ет. 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.59."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8976-25.09.2015/ /вх. № 0000308488-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8488, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев” № 90.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
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Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 12 /дванадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бул. „Христо Ботев”
№ 90.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.60."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9185-29.09.2015/ /вх. № 0000309012-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9012, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Асен Златаров” № 21.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.61."ВИЛОКС ГРУП" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9168-29.09.2015/ /вх. № 0000309013-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9013, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВИЛОКС ГРУП” ЕООД,
гр. София, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат и подмяна на 6 /шест/ броя игрални
автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с 11 /единадесет/ броя игрални автомата с 11
/единадесет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”
№ 47, Автогара Юг.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ВИЛОКС
ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Овча купел”, бул. „Цар
Борис ІІІ” № 136, ет. 12, ЕИК: 040348114, представлявано от Вернер Клайн – управител, и

Стр. 66
Томаш Мачий Петриковски - управител, заедно, за намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места с
11 /единадесет/ броя игрални автомата с 11 /единадесет/ броя игрални места в игрална зала с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 47, Автогара Юг.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.62."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8964-25.09.2015/
/вх. № 000030-8316-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8316, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, намаление с 11
/единадесет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг-изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв. 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ET „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата и
намаление с 11 /единадесет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев
бряг-изток”, община Несебър, област Бургас, УПИ І, кв. 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.63."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8966-25.09.2015/
/вх. № 000030-8317-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8317, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата и подмяна на 1 /един/
брой игрален автомат в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”, община Несебър,
област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на

Стр. 67
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ET „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв.
„Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за намаление с 9 /девет/ броя игрални автомата и
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг - Изток”,
община Несебър, област Бургас, УПИ ІV, кв. 27.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.64."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-8965-25.09.2015/
/вх. № 000030-8322-12.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8322, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ET „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с
адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ET „СИЕЛ-ЕЛИТ – ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
кв. „Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физичeско лице – търговец/, за намаление с 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър” № 13-15, пл. № 590, 591 в УПИ І, кв. 48.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.65."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9057-28.09.2015/
/вх. № 000030-8445-15.09.2015/
На 15.09.2015 г. с вх. № 000030-8445, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Калоян” № 22 А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.66."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9055-28.09.2015/
/вх. № 000030-8556-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8556, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска” № 98.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.67."СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9164-29.09.2015/
/вх. № 000030-8557-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8557, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО
МАРИНОВ”, гр. Бургас, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 9, вх. 4, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „СИЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. “Славейков”, бл. 71, вх. 8, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 812094175, представляван от Жечо Иванов
Маринов /физическо лице - търговец/, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална
зала с адрес: гр. Несебър, обл. Бургас, ул. „Иван Вазов” № 9, вх. 4, ет. 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „СИ-ЕЛ-ЕЛИТ - ЖЕЧО МАРИНОВ”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.68."СТАР ПРИНЦЕС" ЕАД, гр. Свиленград /изх. № 000030-9062-28.09.2015/ /вх. №
000030-8779-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8779, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СТАР ПРИНЦЕС” АД,
гр. Свиленград, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган Цанков” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СТАР
ПРИНЦЕС” АД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, област Хасково,
ул. „Драган Цанков” № 4, ЕИК: 160103970, представлявано заедно от изпълнителните
директори Корай Йонашчъ и Мехмет Тан, за намаление с 1 /един/ брой игрален автомат с 8
/осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Свиленград, област Хасково, ул. „Драган
Цанков” № 4.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.69."МЕРИЛИН 1" ЕООД, гр. Варна /изх. № 000030-8978-25.09.2015/ /вх. № 000030-833212.09.2015/
На 12.09.2015 г. с вх. № 000030-8332, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МЕРИЛИН 1” ЕООД,
гр. Варна, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, до бл. 20,
ет. 1, сграда № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МЕРИЛИН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Вяра”, бл. 4, вх. 2,
ет. 6, ап. 38, ЕИК: 103883599, представлявано от Петър Атанасов Петров – управител, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата, увеличение с 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик”, до бл. 20, ет. 1, сграда № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МЕРИЛИН 1” ЕООД, гр. Варна, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.70."ЕМ - ДЖИ ГЕЙМС" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-8984-25.09.2015/ /вх. №
000030-8350-14.09.2015/
На 14.09.2015 г. с вх. № 000030-8350, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕМ – ДЖИ ГЕЙМС” ООД,
гр. Пловдив, за увеличение с 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Харманли, област Хасково, бул. „България” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЕМ –
ДЖИ ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Централен,
ул. „Кръстьо Пастухов” № 12Б, ЕИК: 200021150, представлявано от Красимир Мишев Кънев
– управител и Георги Иванов Букорещлиев - управител, заедно и поотделно, за увеличение с
5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Харманли, област Хасково,
бул. „България” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.71."КОСМОС" ЕООД, гр. Свищов /изх. № 000030-8985-25.09.2015/ /вх. № 000030-870316.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8703, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КОСМОС” ЕООД, гр.
Свищов, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул.
„Цар Освободител” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КОСМОС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, област Велико Търново,
ул. „Цар Освободител” № 6, ЕИК: 104701894, представлявано от Татяна Георгиева Плетньова
– управител, за подмяна на 13 /тринадесет/ броя игрални автомата, увеличение с 2 /два/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Свищов, област Велико Търново, ул. „Цар
Освободител” № 6.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КОСМОС” ЕООД, гр. Свищов, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.72."ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО" АД, гр. София /изх. № 000030-8992-25.09.2015/ /вх.
№ 000030-8770-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8770, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО” АД,
гр. София, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат с 34 /тридесет и четири/ броя
игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги
Измирлиев - Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе театър“ на Драматичен театър
„Никола Вапцаров“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПАЛМС
МЕРКЮР КАЗИНО” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Илинден“, ул.
„Кукуш” № 7, ЕИК: 175192081, представлявано заедно от Антон Георгиев Михов и Ангел
Андонов Ирибозов – изпълнителни директори, за увеличение с 1 /един/ брой игрален автомат
с 34 /тридесет и четири/ броя игрални места на игралните автомати в игрална зала с адрес: гр.
Благоевград, ул. „Георги Измирлиев - Македончето“, ет. -1, обособена част от „Кафе театър“
на Драматичен театър „Никола Вапцаров“.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.73."ТОРЪС" ООД, гр. Варна /изх. № 000030-9047-25.09.2015/ /вх. № 000030-873516.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8735, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, за
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увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Варна, район
„Одесос”, бул. „ Съборни” № 36.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ТОРЪС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Младост”, ул.
„Белински” № 21 ЕИК: 103203081, представлявано от Димитър Тодоров Димитров –
управител и Димо Матев Димов – управител, заедно, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Варна, район „Одесос”, бул. „ Съборни” № 36.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ТОРЪС” ООД, гр. Варна, Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.74."УЪРЛД ГЕЙМ" ООД, гр. Кърджали /изх. № 000030-9127-29.09.2015/ /вх. № 0000308744-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8744, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УЪРЛД ГЕЙМ” ООД,
гр. Кърджали, за увеличение с 8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „УЪРЛД
ГЕЙМ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „България“ № 64,
ЕИК: 106598299, представлявано от Илиян Красимиров Каменов – управител, за увеличение с
8 /осем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 64.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.75."ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9126-29.09.2015/ /вх. №
000030-8943-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-8943, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЗАМИТА ГЕЙМ КОМЕРС”
ООД, гр. Бургас, за намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя
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игрални места и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Созопол, област Бургас, ул. „Велека” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ЗАМИТА
ГЕЙМ КОМЕРС” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Петко
Каравелов“ № 25, ет. 2, ап. 6, ЕИК: 102904161, представлявано от Таквор Тиоп Закарян –
управител, за намаление с 8 /осем/ броя игрални автомата със 16 /шестнадесет/ броя игрални
места и подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Созопол, област
Бургас, ул. „Велека” № 2.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.76."ТОТАЛ ПАРТНЪРС" ЕООД, гр. Враца /изх. № 000030-9119-29.09.2015/ /вх. №
000030-8745-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8745, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД,
гр. Враца, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Смолян,
район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ТОТАЛ
ПАРТНЪРС” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Г. С. Раковски”
№ 41, ет. 3, ЕИК: 106629150, представлявано от Емилианна Николаева Любенова –
управител, за увеличение с 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Смолян,
район „Център“, община „Смолян“, бул. „България“ № 51.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.77."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9116-29.09.2015/ /вх. № 0000308729-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8729, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, увеличение с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
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игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград,
ул. „Стражите” № 2.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: : гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 9 /девет/ броя игрални автомата, увеличение с 15 /петнадесет/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Банско, област Благоевград, ул. „Стражите” № 2.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.78."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9152-29.09.2015/ /вх. № 0000308730-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8730, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата, намаление с 3 /три/ броя
игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас,
ул. „Черно море” № 46.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 11 /единадесет/ броя игрални автомата и намаление с 3 /три/ броя
игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Приморско, област Бургас, ул. „Черно море”
№ 46.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.79."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9153-29.09.2015/ /вх. №
000030-8731-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8731, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 5 /пет/ броя игрални
автомата и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Китен, област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаление с 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Китен, област Бургас, ул. „Странджа” № 10.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.80."ИНТЕРГЕЙМ 2009" ООД, гр. Бургас /изх. № 000030-9117-29.09.2015/ /вх. № 0000308732-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8732, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД,
гр. Бургас, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Лозенец, община Царево, област Бургас,
ул. „Георги Кондолов” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”,
бл. 67, вх. 3, ет. 6, ап. 11, ЕИК: 200538524, представлявано от Десислава Емилова Оцетова –
управител, за подмяна на 6 /шест/ броя игрални автомата и намаление с 1 /един/ брой игрален
автомат в игрална зала с адрес: с. Лозенец, община Царево, област Бургас, ул. „Георги
Кондолов” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ИНТЕРГЕЙМ 2009” ООД, гр. Бургас,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.81."БАРГЕЙМ" АД, гр. София /изх. № 000030-9128-29.09.2015/ /вх. № 000030-877717.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8777, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, за
подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/ броя игрални места с 10 /десет/
броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„БАРГЕЙМ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Триадица”, ул.
„Алабин” № 34, ет. 2, ЕИК: 131196110, представлявано заедно от Атанас Гочев Атанасов и
Ангел Андонов Ирибозов, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата с 12 /дванадесет/
броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални автомата с 10 /десет/ броя игрални места в
игрална зала с адрес: гр. София, район „Оборище”, бул. „Мадрид” № 40.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „БАРГЕЙМ” АД, гр. София, Игрални условия
и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.82."РАДКА МОСКОВА" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9131-29.09.2015/ /вх. №
000030-9021-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9021, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „РАДКА МОСКОВА” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александър Велики” № 56.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „РАДКА
МОСКОВА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска област, ул.
„Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 832080578, представлявано от Радка Данаилова Москова
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– управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Бургас,
ул. „Александър Велики” № 56.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.83."РАДКА МОСКОВА" ЕТ, гр. Самоков /изх. № 000030-9130-29.09.2015/ /вх. №
000030-9022-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9022, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”,
гр. Самоков, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1, ЕИК: 122077146, представляван от Радка Данаилова
Москова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Ихтиманско шосе“ № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „РАДКА МОСКОВА”, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.84."СИТИ КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9135-29.09.2015/ /вх. №
000030-9033-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9033, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „СИТИ КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „СИТИ
КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 200279388, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
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управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София,
ж.к „Люлин”, бул. „Панчо Владигеров” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.85."ПРОФОНДО 2000" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9132-29.09.2015/ /вх. №
000030-8832-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8832, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД,
гр. София за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални
места с 10 /десет/ броя игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места,
увеличение със 7 /седем/ броя на игралните автомати и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ПРОФОНДО 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Средец”,
ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130130762, представлявано от Мариета Георгиева Цекова –
Димитрова – управител и Борис Димов Петков – прокурист, за подмяна на 10 /десет/ броя
игрални автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места с 10 /десет/ броя игрални
автомата със 17 /седемнадесет/ броя игрални места и увеличение със 7 /седем/ броя на
игралните автомати в игрална зала с адрес: гр. Велико Търново, ул. „Оборище” № 18.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ПРОФОНДО 2000” ЕООД, гр. София
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.86."МАКАО" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9150-29.09.2015/ /вх. № 000030-886518.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8865, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „ЛАЙПЦИГ”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99,
ЕИК: 115515879, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 70, хотел „ЛАЙПЦИГ”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „МАКАО” ООД, Игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.87."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9167-29.09.2015/ /вх. № 000030-886018.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8860, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99,
ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 115.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.88."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9165-29.09.2015/ /вх. № 000030-886218.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8862, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна 4 /четири/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария
Луиза” № 103.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
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основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99,
ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза” № 103.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.89."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9161-29.09.2015/ /вх. № 000030-886418.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8864, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал.
1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, за
подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата”
№ 1, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „МАКАО
2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” № 99,
ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил Тодоров
Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомата в
игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Вратцата” № 1, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.90."МАКАО 2" ООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9149-29.09.2015/ /вх. № 000030-886618.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8866, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район
„Северен”, ул. „Оборище” № 20.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
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Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„МАКАО 2” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон”
№ 99, ЕИК: 115855846, представлявано от Динко Георгиев Миленчев-управител и Гаврил
Тодоров Четрафилов-управител, заедно и поотделно, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, район „Северен”, ул. „Оборище” № 20.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.91."ЛЪКИ БЕТ-ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ" ЕТ, гр. София /изх. № 000030-914429.09.2015/ /вх. № 000030-9074-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9074, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ЛЪКИ БЕТ – ЕМИЛИЯН
БАЙКУШЕВ”, гр. София, за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в игрална зала
с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на ЕТ „ЛЪКИ
БЕТ – ЕМИЛИЯН БАЙКУШЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1А“, бл. 502, вх. В, ЕИК: 203204985, представляван от Емилиян Емилов
Байкушев /физическо лице – търговец/, за намаление с 1 /един/ брой на игралните автомати в
игрална зала с адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 47.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.92."КАЗИНО ЛАРЖ" ЕООД, гр. Самоков /изх. № 000030-9139-29.09.2015/ /вх. №
000030-9023-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9023, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД,
гр. Самоков, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански“ № 2А.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков, Софийска
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област, ул. „Проф. Васил Захариев” № 1, ЕИК: 202480016, представлявано от Радка
Данаилова Москова - управител, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала
с адрес: гр. Самоков, Софийска област, ул. „Софроний Врачански” № 2А.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „КАЗИНО ЛАРЖ” ЕООД, гр. Самоков,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.93."ЕСОЕСБГ" ЕООД, гр. Пловдив /изх. № 000030-9137-29.09.2015/ /вх. № 000030-877517.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8775, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив,
за подмяна на 2 /два/, намаление с 16 /шестнадесет/ броя игрални автомата с 23 /двадесет и
три/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“, община
Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕСОЕСБГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Тракия“,
ж.к. „Тракия“, ул. „Теофан Райнов“ № 3, ЕИК: 115665619, представлявано от Ангел Георгиев
Куков – управител, за подмяна на 2 /два/ и намаление с 16 /шестнадесет/ броя игрални
автомата с 23 /двадесет и три/ броя игрални места в игрална зала с адрес: к.к. „Слънчев бряг“,
община Несебър, област Бургас, хотел „Диамант“.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ЕСОЕСБГ” ЕООД, гр. Пловдив, Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.94."ПРИНЦ-1" ЕООД, гр. Търговище /изх. № 000030-9156-29.09.2015/ /вх. № 0000308734-16.09.2015/
На 16.09.2015 г. с вх. № 000030-8734 в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане „ПРИНЦ - 1” ЕООД, гр. Търговище, за
подмяна на 1 /един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой
игрален автомат с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Търговище,
ул. „Стефан Караджа” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
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необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „ПРИНЦ 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 4,
ЕИК: 200453636, представлявано от Йозджан Мехмед Ариф - управител, за подмяна на 1
/един/ брой игрален автомат със 6 /шест/ броя игрални места с 1 /един/ брой игрален автомат
с 8 /осем/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа”
№ 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.95."7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД, гр. Стара Загора /изх. № 000030-915529.09.2015/ /вх. № 000030-8786-17.09.2015/
На 17.09.2015 г. с вх. № 000030-8786, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „7 БЕТ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, гр. Стара Загора, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с
1 /един/ брой игрален автомат с 5 /пет/ броя игрални места и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 102.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на „7 БЕТ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
ул. „Христо Ботев” № 100А, ЕИК: 203269506, представлявано от Владимир Танев Вълев –
управител, за подмяна на 5 /пет/ броя игрални автомата с 1 /един/ брой игрален автомат с
5 /пет/ броя игрални места в игрална зала с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 102.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „7 БЕТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” ЕООД,
гр. Стара Загора, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.96."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9157-29.09.2015/ /вх.
№ 000030-8835-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8835, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич, за подмяна на 2 /два/ броя игралните автомати в игрална зала с адрес:
гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3, ет. 1.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за подмяна на 2 /два/ броя игралните
автомати в игрална зала с адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 3, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.97."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9159-29.09.2015/ /вх.
№ 000030-8836-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8836, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА ДАРИ”, гр. Петрич, за подмяна на 3 /три/ броя игрални автомати в игрална зала с адрес:
гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА - ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева – /физическо лице – търговец/, за подмяна на 3 /три/ броя игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Пловдив, ул. „Елба” № 15, ет. 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.98."ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ" ЕТ, гр. Петрич /изх. № 000030-9154-29.09.2015/ /вх.
№ 000030-8837-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8837, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВАДАРИ”, гр. Петрич, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата и утвърждаване на Игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с
адрес: гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
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При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич,
обл. Благоевград, ул. „Люле Бургас” № 11, ЕИК: 101666821, представляван от Полина
Милчева Янакиева /физическо лице – търговец/, за намаление с 2 /два/ броя игрални автомата
в игрална зала с адрес: гр. Пазарджик, пл. „Възраждане” № 1.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ПОЛИНА ЯНАКИЕВА-ДАРИ”,
гр. Петрич, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.99."Г.А.К. - ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ, гр. Пловдив /изх. № 000030-9166-29.09.2015/ /вх. №
000030-9053-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9053, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”,
гр. Пловдив, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата, намаление с 1 /един/ брой
игрален автомат и утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: с. Калояново, област Пловдив, ул. „Васил
Левски” № 10.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район
„Тракия“, ж.к. „Тракия”, пред бл. 1 – кафе „Арас”, ЕИК: 115102204, представляван от Георги
Добрев Иванов /физическо лице – търговец/, за подмяна на 4 /четири/ броя игрални автомата
и намаление с 1 /един/ брой игрален автомат в игрална зала с адрес: с. Калояново, област
Пловдив, ул. „Васил Левски” № 10
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „Г.А.К. – ГЕОРГИ ИВАНОВ”,
гр. Пловдив, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.100."ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ" ЕТ, гр. Русе /изх. № 000030-9187-29.09.2015/ /вх. №
000030-8940-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-8940, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ -
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КОНТИ”, гр. Русе, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков”.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
І. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе,
ул. „Муткурова № 2, ЕИК: 827138492, представляван от Георги Минков Демирев /физическо
лице – търговец/, за подмяна на 7 /седем/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес:
гр. Русе, кръстовище бул. „Цар Освободител”/ул. „Петко Д. Петков”.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ - КОНТИ”, гр. Русе,
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.101."ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА" ЕТ, гр. Бургас /изх. № 000030-9186-29.09.2015/
/вх. № 000030-8825-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8825, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА
МАРИНОВА”, гр. Бургас, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални автомата и утвърждаване на
Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална
зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
ж.к. „Славейков”, бл. 71, вх. В, ет. 5, ап. 13, ЕИК: 102106170, представляван от Тошка
Ганчева Маринова /физическо лице – търговец/, за подмяна на 10 /десет/ броя игрални
автомата в игрална зала с адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Абоба” № 8.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДИКРА – ТОШКА МАРИНОВА”,
гр. Бургас, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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2.102."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9194-29.09.2015/ /вх. № 0000309040-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9040, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата, утвърждаване на Правила за организация на
работата и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Красно село“,
ул. „Кн. Клементина” № 4.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”,
ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533, представлявано от Митко Цветанов Тодоров –
управител, за подмяна на 2 /два/ броя игрални автомата в игрална зала с адрес: гр. София, р-н
„Красно село“, ул. „Кн. Клементина” № 4.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София . Правила
за организация на работата и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални
автомати и образци за счетоводна отчетност.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3. Игри в игрално казино (онлайн):
3.1."УИН БЕТ ОНЛАЙН" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9118-29.09.2015/ /вх. №
000030-9014-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9014, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН БЕТ ОНЛАЙН“ ЕООД,
гр. София, за подмяна на 1 /един/ брой игрален софтуер на комуникационното оборудване за
организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино /сайт за онлайн залагания:
www.winbet.bg/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на „УИН БЕТ
ОНЛАЙН“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район р-н Младост,
ул. „Михаил Тенев“ № 6, ет. 2, ЕИК: 203294705, представлявано от Малина Иванова Славчева
и Веселина Маринова Вълкова- управители, изразяваща се в подмяна на 1 /един/ брой
игрален софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.winbet.bg/.
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Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
3.2."EUROFOOTBALL" LTD, Малта /изх. № 000030-9122-29.09.2015/ /вх. № 000030-909528.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9095, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „EUROFOOTBALL LIMITED“,
Малта, за увеличение с 2 /два/ броя игралните модули на игралния софтуер на
комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри в игрално казино
/сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на
„EUROFOOTBALL LIMITED“ със седалище и адрес на управление: Малта, San Gwann,
SGN1437, Flat 1, Suite 3, 64 Agiton Buildings, St. Anthony Street, представлявано от Мартин
Красимиров Симеонов, изразяваща се в увеличение с 2 /два/ броя игралните модули на
игралния софтуер на комуникационното оборудване за организиране онлайн на хазартни игри
в игрално казино /сайт за онлайн залагания: www.efbet.com/.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4. За тото и лото игри:
4.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917729.09.2015/ /вх. № 000030-9079-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9079, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой
тото пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
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адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра
„ТОТО 2”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. Перник, област Перник, ул. „Софийско шосе“ № 58.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917929.09.2015/ /вх. № 000030-9081-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9081, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ и
откриване на 1 /един/ брой тото пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО
2”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, област София, ж. к. „Гео Милев“, спирка колелото на автобусни линии 1,
2, 3, 4 и 5.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, област София, ж. к. „Младост 3“ трафопост до бл. 321.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-918129.09.2015/ /вх. № 000030-9083-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9083, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна на адресите на пунктовете, в които ще се приемат
залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО 2”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой
тото пункт.
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В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на
представените документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за промяна в броя и
адреса на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за тото игра „ТОТО
2”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за тото игра „ТОТО 2” в следния пункт:
- гр. София, област София, ул. „Вардар“, бл.129-130.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
4.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9182-29.09.2015/ /вх. № 000030-885418.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8854, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”,
„ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и
„ЗОДИАК“, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за лото игра „ЛОТО ШАНС” с девет
разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОДЖАКПОТ”, „ЛОТОМАНИЯ”, „ШАНС”, „ПОКЕР
ШАНС”, „БИНГО МИЛИОН“, „СУПЕР“, „ЛОТО“ и „ЗОДИАК“.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
- гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
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Против - няма.
4.5."НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9173-29.09.2015/ /вх. №
000030-8925-24.09.2015/
На 24.09.2015 г. с вх. № 000030-8925, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ”
ООД, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и
изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“,
изразяваща се в откриване на 27 /двадесет и седем/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н
„Оборище”, ул. „Московска” № 43, ЕИК: 202789144, представлявано от Димитър Денчев
Ганев – управител, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози
и изплащат печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ с 16 /шестнадесет/ броя разновидности: „ЕВРО
ЛОТО”, „ЕВРО ДЖАКПОТ”, „ЛОТО ЖОКЕР”, „КЕШ”, „ПОКЕР ЛОТО”, „ЛОТО СПОРТ”,
„ТВ ЛОТО“, „МЕГА ЛОТО”, „ЛОТО 2”, „ЛОТО 3”, „ЛОТО 4”, „ЛОТО +”, „ЛОТО
МИЛИОН”, „ЛОТО 6 ОТ 47”, „ГОЛЕМИЯТ ДЖАКПОТ” и „ЗЛАТНАТА ТОПКА“, както
следва:
Да се разреши на „НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ” ООД да приема залози и изплаща
печалби за лото игра „ЛОТАРИО“ в следните пунктове:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ГРАД
с.ДОЛНО ОСЕНОВО, общ.СИМИТЛИ
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.БЛАГОЕВГРАД, общ.БЛАГОЕВГРАД
гр.БАНСКО, общ.БАНСКО
гр.ТЪРГОВИЩЕ, общ.ТЪРГОВИЩЕ
гр.ДУПНИЦА, общ.ДУПНИЦА
гр.ЛЕВСКИ, общ.ЛЕВСКИ
гр.МОНТАНА, общ.МОНТАНА
гр.ДОБРИЧ, общ.ДОБРИЧ
гр.ДОБРИЧ, общ.ДОБРИЧ
гр.ДОБРИЧ, общ.ДОБРИЧ
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ
гр.ПАЗАРДЖИК, общ.ПАЗАРДЖИК
гр.ДУПНИЦА, общ.ДУПНИЦА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА
гр.СЛИВЕН, общ.СЛИВЕН
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА

АДРЕС
ул."Махала долна" № 1
бул."Цар Освободител" № 46
ул."Илинден" № 14
ул."Никола Вапцаров" № 2
ул."П.Р.Славейков", кв.138
ул."Николаевска" № 27
ул."България" № 6
до УПИ I, кв.166 на ул."Искър" - срещу КАТ
УПИ I за "ЖС и озеленяване" в кв.43 на ЖК "Балик Йовково-юг"
УПИ IV, кв.563 на ЖК "Русия-1"
УПИ V, кв.546 на ЖК "Русия-1"
район Връбница, ул."275-та" № 24
ул."Сливница" № 8
ул."Асен Златаров" № 31
ул."Генерал Георги Тодоров" № 3, ет.0
ул."Д-р Басанович" № 6, магазин № 3
ул.Преслав / С. Врачански, позиция № 185, 1 ва зона
ул."Перущица" № 13
ул."Скопие" № 1
ул."Хан Кубрат" № 61
ул."Резбарска" № 7Б
бул."Асен Йорданов" № 7
ул."Филип Аврамов" № 3
ул."Хайделберг" № 1
ул."Кукуряк" № 3
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26
27

гр.СОФИЯ, общ.СТОЛИЧНА
гр.ВАРНА, общ.ВАРНА

ул."Тодор Каблешков" № 3
ул."Д-р Пискюлев" № 22

Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5. За залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета:
5.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917629.09.2015/ /вх. № 000030-9078-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9078, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в откриване 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози и
изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. Перник, област Перник, ул. „Софийско шосе“ № 58.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.2."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-917829.09.2015/ /вх. № 000030-9080-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9080, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване на 1 /един/ и откриване 1 /един/ брой
пунктове.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,

Стр. 93
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
I. Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, област София, ж. к. „Гео Милев“, спирка колелото на автобусни линии 1,
2, 3, 4 и 5.
II. Да се разреши на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да приема залози
и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ
ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, област София, ж. к. „Младост 3“ трафопост до бл. 321.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.3."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-918029.09.2015/ /вх. № 000030-9082-28.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9082, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
и от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1”, изразяваща се в закриване 1 /един/ брой пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да се даде разрешение за извършване на промяна в издадения лиценз на
ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление:
гр. София, район „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380,
представлявано от Дамян Георгиев Дамянов – управител, за промяна в броя и адреса на
пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби за игра със залагания върху
резултати от спортни състезания „СПОРТ ТОТО 1”, както следва:
Да се прекрати дейността на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” да
приема залози и изплаща печалби за игра със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ТОТО 1” в следния пункт:
- гр. София, област София, ул. „Вардар“, бл.129-130.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
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За - 4
Против - няма.
5.4."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9184-29.09.2015/ /вх. № 000030-885618.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8856, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти
„МЕДЖИК ШАНС”, изразяваща се в откриване на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”,
ж.к. „Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен
Иванов Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в
които ще се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху случайни
събития и със залагания, свързани с познаване на факти „МЕДЖИК ШАНС”.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
- гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
5.5."ЕВРОФУТБОЛ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9175-29.09.2015/ /вх. № 0000309019-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9019, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОФУТБОЛ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета,
изразяваща се в закриване на 1 /един/ брой и откриване на 9 /девет/ броя пункта.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОФУТБОЛ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул.
„Джеймс Баучер” № 12, ЕИК: 831036657, представлявано от Боян Стефанов Найденов,
Николаос Константинос Арсенопулос и Екатерина Сашкова Михайлова - управители, наймалко двама от управителите заедно, освен в случаите, в които Дружественият договор
предвижда друго, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се
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приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета, както следва:
І. Да се прекрати дейността на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД в следния пункт:
1. с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Славянска“ № 1;
ІІ. Да се разреши на „ЕВРОФУТБОЛ” ООД да приема залози и изплаща печалби в
следните пунктове:
1. гр. Бобошево, обл. Кюстендил, ул. „Г. С. Раковски“ № 9;
2. гр. Любимец, обл. Хасково, ул. „Желязко Терпешев“ № 20;
3. гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 102;
4. гр. Пловдив, ул. „Атон“ № 1 А;
5. гр. София, община Столична, ул. „Бързарица“ №15;
6. гр. София, община Оборище, ул. „Марин Дринов“ № 5 А;
7. гр. София, община Студентска, ул. „Пловдивско поле“ № 11, вх. 2;
8. гр. София, община Сердика, ул. „Първа българска армия“ № 135;
9. с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково, ул. „Васил Левски“ № 53.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
6. За залагания върху случайни събития:
6.1."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9183-29.09.2015/ /вх. № 000030-885818.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8858, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), e подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще се приемат залози и изплащат печалби
за игри със залагания върху резултати от спортни състезания „СПОРТ ШАНС“, изразяваща се
в откриване на 1 /един/ брой букмейкърски пункт.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
„ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к.
„Подуяне”, бул. „Ситняково” № 48, eт. 4, ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов
Стаматов - управител, изразяващи се в промяна в броя и адресите на пунктовете, в които ще
се приемат залози и изплащат печалби за игри със залагания върху резултати от спортни
състезания „СПОРТ ШАНС“.
Да се разреши на „ЕВРОБЕТ” ООД да приема залози и изплаща печалби в следния
пункт:
- гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. „Иван Вазов“ № 74.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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По раздел девети. Разглеждане на писмени искания за утвърждаване на представени
от организаторите на хазартни игри правила по чл. 22, ал. 1, т. 11 и удостоверителни
знаци по чл. 22, ал. 1, т. 9 от Закона за хазарта:
1. За игри с игрални автомати:
1.1."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-8971-25.09.2015/ /вх. № 000030-820802.09.2015/
На 02.09.2015 г. с вх. № 000030-8208, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д и Д” ООД, гр. Враца, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „Д и Д” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК: 106032597, представлявано от
Цветан Стоянов Гьонов - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.2."Д И Д" ООД, гр. Враца /изх. № 000030-8970-25.09.2015/ /вх. № 000030-820902.09.2015/
На 02.09.2015 г. с вх. № 000030-8209, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „Д и Д” ООД, гр. Враца, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, община Враца, област Враца, ул. „Христо Ботев“
№ 43, бл. „Химик - 2“ – партер.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „Д и Д” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. Враца, ж.к. „Дъбника”, супер № 25, ЕИК: 106032597, представлявано от
Цветан Стоянов Гьонов - управител, Игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Мездра, община Враца, област Враца,
ул. „Христо Ботев“ № 43, бл. „Химик - 2“ - партер.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
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1.3."ПОЛО 11" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-8993-25.09.2015/ /вх. № 000030-883118.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8831 в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1 от
Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ПОЛО 11” ЕООД, гр. София, за
утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ПОЛО 11” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Средец”, ул. „Славянска” № 29, ет. 2, ЕИК: 130464790,
представлявано от Мариета Георгиева Цекова – Димитрова – управител и Борис Димов
Петков – прокурист, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални
автомати за игрална зала с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1“, ул. „Андрей Сахаров” № 14.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.4."ШУГЪР ГЕЙМС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9123-29.09.2015/ /вх. № 0000309025-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9025, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ШУГЪР ГЕЙМС” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 131333192, представлявано
от Митко Цветанов Тодоров -управител, Правила за организацията на работата и финансовия
контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. София,
бул. „Сливница” № 133.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 98
1.5."ГРАНД КАЗИНО" ООД, гр. София /изх. № 000030-9121-29.09.2015/ /вх. № 0000309024-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9024, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Плевен, пл. „Свобода”
№ 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175245527,
представлявано от Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров управител, заедно и поотделно, Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Плевен,
пл. „Свобода” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.6."ГРАНД КАЗИНО-2" ООД, гр. София /изх. № 000030-9124-29.09.2015/ /вх. № 0000309027-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9027, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-2” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Пазарджик,
бул. „България” № 1.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-2” със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256623, представлявано
от Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и
поотделно, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 1.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр. 99
1.7."ГРАНД КАЗИНО-3" ООД, гр. София /изх. № 000030-9125-29.09.2015/ /вх. №
000030-9028-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9028, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГРАНД КАЗИНО-3” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Петрич, област
Благоевград, ул. „Цар Борис ІІІ” № 44.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГРАНД КАЗИНО-3” със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Кричим” № 63, ЕИК: 175256598, представлявано
от Галин Тотьов Василев – управител и Митко Цветанов Тодоров - управител, заедно и
поотделно, Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на
хазартни игри с игрални автомати за обект с адрес: гр. Петрич, област Благоевград, ул. „Цар
Борис ІІІ” № 44.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.8."ИРАДА - БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9115-29.09.2015/ /вх. №
000030-6658-07.07.2015/
На 07.07.2015 г. с вх. № 000030-6658, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с
игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ИРАДА-БЪЛГАРИЯ” ООД, с адрес на
управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Забърде” № 1, ЕИК: 131002203,
представлявано от Станислав Венков Николаев – управител и Нина Владиславова Петрова –
управител, заедно и поотделно, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри
с игрални автомати за игрална зала с адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр.100
1.9."УИН СИТИ" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9134-29.09.2015/ /вх. № 0000309031-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9031, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „УИН СИТИ” ЕООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павел баня,
обл. Стара Загора, ул. „Освобождение” № 11.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „УИН СИТИ” ЕООД ,със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 201536889, представлявано
заедно и поотделно от Митко Цветанов Тодоров и Георги Николов Филчев - управители,
Правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни
игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Павел баня, обл. Стара Загора,
ул. „Освобождение” № 11.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.10."ЕВРО КАЗИНО ГРУП" ООД, гр. София /изх. № 000030-9133-29.09.2015/ /вх. №
000030-9038-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9038, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. София,
бул. „Черни връх” № 31, в сградата на „ХЕМУСХОТЕЛС“ АД.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от ЕВРО КАЗИНО ГРУП” ООД, със седалище и
адрес на управление: гр. София, р-н „Лозенец”, бул. „Черни връх” № 31, ЕИК: 131056701,
представлявано от Георги Методиев Карабельов - управител, Правила за организацията на
работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати в
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Черни връх” № 31, в сградата на
„ХЕМУСХОТЕЛС“ АД.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.

Стр.101
1.11."ВЕНИС КАЗИНОС" ООД, гр. София /изх. № 000030-9141-29.09.2015/ /вх. № 0000309030-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9030, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД,
гр. София, за утвърждаване на Правила за организация на работата и финансов контрол при
организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за
игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски” № 29.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ВЕНИС КАЗИНОС” ООД със седалище и адрес
на управление: гр. София, р-н „Оборище”, ул. „Искър” № 14, ЕИК: 131004720,
представлявано от Георги Методиев Карабельов – управител, Правила за организация на
работата и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и
образци за счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Васил Левски”
№ 29.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.12."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9162-29.09.2015/ /вх. № 0000309029-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9029, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организация на работата и финансов контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Христо Смирненски” № 78.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Правила за организация на работата
и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Лозенец“, бул. „Христо
Смирненски” № 78.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр.102
Против - няма.
1.13."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9143-29.09.2015/ /вх. № 0000309037-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9037, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организация на работата и финансов контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с
адрес: гр. София, р-н „Подуяне“, ул. „Макгахан” – пазара.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Правила за организация на работата
и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. София, р-н „Подуяне“, ул. „Макгахан” пазара.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.14."ГЕЙМЪР-2001" ЕООД, гр. София /изх. № 000030-9142-29.09.2015/ /вх. № 0000309041-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9041, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организация на работата и финансов контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с
адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „ГЕЙМЪР-2001” ЕООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 130602533,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Правила за организация на работата
и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 6.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр.103
Против - няма.
1.15."БУКМЕЙКЪР-1" ООД, гр. София /изх. № 000030-9169-29.09.2015/ /вх. № 0000309032-25.09.2015/
На 25.09.2015 г. с вх. № 000030-9032, в съответствие с чл. 32 и във връзка чл. 22, ал. 1
от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД, гр. София,
за утвърждаване на Правила за организация на работата и финансов контрол при организиране
на хазартни игри с игрални автомати и образци за счетоводна отчетност за игрална зала с
адрес: гр. София, ул. „Черковна” № 38.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
Да бъдат утвърдени представените от „БУКМЕЙКЪР-1” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 37, ЕИК: 131065965,
представлявано от Митко Цветанов Тодоров – управител, Правила за организация на работата
и финансов контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и образци за
счетоводна отчетност за игрална зала с адрес: гр. София, ул. „Черковна” № 38.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
1.16."ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ" ЕТ, гр. Варна /изх. № 000030-9163-29.09.2015/
/вх. № 000030-8863-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8863, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР
ИВАНОВ”, гр. Варна, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране на
хазартни игри с игрални автомати в игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград,
ул. „Лудогорие” № 17.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промени в издаден лиценз на
ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ” със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район
„Одесос”, ул. „Струма” № 6, ет. 1, ап. 4, ЕИК: 103009938, представляван от Димитър Славчев
Иванов /физическо лице-търговец/, за игрална зала с адрес: гр. Исперих, област Разград,
ул. „Лудогорие” № 17.
ІІ. Да бъдат утвърдени представените от ЕТ „ДОСИКО - ДИМИТЪР ИВАНОВ”,
гр. Варна, Игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4

Стр.104
Против - няма.
2. За лотарийни игри:
2.1."БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР" ДП, гр. София /изх. № 000030-906328.09.2015/ /вх. № 000030-8853-18.09.2015/
На 18.09.2015 г. с вх. № 000030-8853, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, за утвърждаване на Игрални условия и правила за организиране
на моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” и утвърждаване на 2 /два/ броя
образци на талони за участие в нова разновидност „ТРИТЕ 777-ЦИ” - първи тираж, 7 000 000
бр. с номинална стойност – 2 лв. и разновидност „ЗЛАТНИЯ БИЛЕТ“- втори тираж,
10 000 000 бр с номинална стойност – 1 лв.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 3, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага
на членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:
I. Да бъде дадено разрешение за извършване на промяна в издаден лиценз на ДП
„БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”, със седалище и адрес на управление: гр. София,
р-н „Красно село”, ул. „Хайдушко изворче” № 28, ЕИК: 202766380, представлявано от Дамян
Георгиев Дамянов – изпълнителен директор, за организиране на моментна лотарийна игра
„ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”, изразяваща се във въвеждането на нова разновидност с
наименование „ТРИТЕ 777-ЦИ” и втори тираж на разновидност с наименование „ЗЛАТНИЯ
БИЛЕТ“.
II. Да бъдат утвърдени представените от ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН
ТОТАЛИЗАТОР”, гр. София, Игрални условия и правила за организиране на моментна
лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ”.
III. Да бъдат утвърдени представените 2 /два/ броя образци на талони за участие в
моментна лотарийна игра „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ” в нова разновидност „ТРИТЕ 777ЦИ” - първи тираж, 7 000 000 бр. с номинална стойност – 2 лв. и разновидност „ЗЛАТНИЯ
БИЛЕТ“- втори тираж, 10 000 000 бр с номинална стойност – 1 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
2.2."ЕВРОБЕТ" ООД, гр. София /изх. № 000030-9120-29.09.2015/ /вх. № 000030-910728.09.2015/
На 28.09.2015 г. с вх. № 000030-9107, в съответствие с чл. 32 и във връзка с чл. 22,
ал. 1 от Закона за хазарта (ЗХ), е подадено писмено искане от „ЕВРОБЕТ” ООД, гр. София, за
утвърждаване на 1 /един/ брой образец на талон за участие в моментна лотарийна игра
„ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ”, разновидност „Бинго милиони 4 в 1“ с общ брой 30 000 000 бр. и
номинална стойност – 3 лв.- корекция на вече утвърден образец на талон.
В изпълнение на задълженията по чл. 33 от ЗХ се извърши проверка на представените
документи и на съответствието им с изискванията на нормативните актове.
При извършена проверка и проучване в законоустановения срок на подадените
документи се установи, че отговарят на изискванията на ЗХ и Наредбата за документите,
необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта. Предвид гореизложеното и на
основание чл. 33, ал. 9 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 9 и т. 11 от ЗХ председателят предлага на
членовете на ДКХ да разгледат направеното предложение и да вземат решение, с което:

Стр.105
Да бъдe утвърден представения от „ЕВРОБЕТ” ООД със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Оборище”, ж.к. Подуяне, бул. „Ситняково” № 48, ет. 4,
ЕИК: 121179290, представлявано от Милен Иванов Стаматов – управител, за организиране на
моментна лотарийна игра „ЛОТАРИЯ БЪЛГАРИЯ“, 1 /един/ брой образец на талон за
участие в „Бинго милиони 4 в 1“ с общ брой 30 000 000 бр. и номинална стойност – 3 лв.
Държавната комисия по хазарта приема, че обстоятелствата по искането са
изяснени и ще се произнесе в законоустановения срок.
Гласували - 4
За - 4
Против - няма.
По раздел единадесети. Докладни записки.
По раздел дванадесети. Разни.
Председател на ДКХ:
/Огнемир Митев/
Секретар-протоколчик:
/Виолета Христова/

